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আভীরুর ভিু়াজদীন ভ়ার়ান়া ভ়া উদ আি়ায 

 য় ফ য চজি জদদনয জনকষৃ্টতভ ফন্দী িীফন ছথদক জযত্র়াণ ছদয়, ব়াযদতয 
়াভজযক ি়ান্ত়ায জনময়াতদনয স্টীভ ছয়ার়ায ছথদক ভুক্ত দয় কয়াজচ ছ েঁদ  ২৮ ছ 
যভ়াি়ান ১৪২০ জঃ ছভ়াত়াদফক ৫ ই ি়ানুয়়াযী ২০০০ ইাং দ়ারুর ইর়াভ য়়ার 

এয়াদ ন়াদিভ়াফ়াদ কয়াজচদত এ ব়ালণ ছদন। 

 

 هحمده و هصلي على زسىله الكسيم

আভ়ায ম্ম়াজনত ভুজরভ ব়াইদয়য়া! তখন উজন জফয়ানিই ন, জিদম্বয ভ়াদয 

 য় ত়াজযখ। ক়াদপযয়া আভ়াদদয ঈভ়াদনয যীক্ষ়া জনজির। র়াখ র়াখ ভুজযক 

জনদিদদয বূদতয ন়াভ জনদয়, ইর়াদভয জফরূদে ছল়াগ়ান জদদত জদদত, ভুরভ়ানদদয 

আত্ম়াজবভ়ান ছক দদজরত কদয অদম়াধয়ায ফ়াফযী ভজিদদয জদদক এগুজির 

ইর়াভী দুজনয়়া ছত়া জ র জনশ্চু। ক়াদয়ায ছত়া খফযই জ র ন়া ছম, জক দি। আয 

ছকউ ফ়া ফদ ছেঁচজক ছভদয ছভদয ক়ােঁদজ র। ছল মযন্ত আক়া ঐ দৃয ছদখর। 

িভীন  ছ দৃয ছদখর। এক ফ়াই ছক়াজি ভুরভ়ান িীজফত থ়াকদত ভুজযকয়া 

়াদড ়ােঁচ ফ য আদগয ভজিদ ছক ীদ কদয জদর। ভজিদদয ়া়াদ়াদতয 

ভ়াধযদভ ত়ায়া ভুরভ়ানদদয যীক্ষ়া জনজির ছম, ভুরভ়ান জক কদয, ভুরভ়ান 

়াকয়া জক কদয, ছত ীজদ িনত়া জক কদয। ঐ ইজিয়়া, ম়া প্রথভ ছথদকই 

ক়াশ্মীদযয ভদধয যদক্তয ফনয়া ফ়াজির। ঐ ইজিয়়া ম়া ়াজকস্ত়ান ছক দু' িুক়াদয়া 

কযদত ত়ায ফযজক্ত প্রদয়়াগ কদযজ র! ঐ ইজিয়়া ম়ায এদিি়ায ভদধয জরখ়া আদ  

আভয়া অখণ্ড ব়াযত ফ়ান়াদফ়া, এফাং ়াজকস্ত়াদনয উয ব়াযদতয ঝ়াি়া উড়াফ। 

ইজিয়়া ত়ায ছল আক্রভণ কযদ , এ আক্রভণ জ র বজফলযদতয অাংখয আক্রভদণয 

বূজভক়া স্বরূ।  

ফ়াফযী ভজিদদদক ধফাং কদয ত়ায়া ছদখর ছক়ান ফ়াজনী আভ়াদদয জদদক ছধদয় 

আদজন। ত়ায়া ছদখর ছক়ান ফ়াজনী আভ়াদদয উয জক্ষপ্ত য়জন। ত়ায়া ছদখর ছম, 

ভুরভ়ান ছত়া ক়ােঁদদ  জকন্তু জক ু কযদত ়াযদ  ন়া। ত়াই র়ার কৃষ্ণ আদব়ানী দম্ভ 

বদয ছঘ়ালণ়া কদয জদর এয য আদয়া জতন ়াি়ায ভজিদ ধ্বাং কযফ”। ত়ায়া 
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জচন্ত়া কযজ র, প্রথদভ আভয়া ইজিয়়াদত জনজভযত ভজিদ ধ্বাং কযফ। ত়াযয 

়াজকস্ত়াদনয জদদক আভয়া আভ়াদদয অতয়াচ়াদযয ়াত ফ়াড়াদফ়া। 

আভ়ায জপ্রয় ়াথী ফনু্ধয়া! এ ভভয়াজন্তক অফস্থ়ায় এ বয়়াফ জযজস্থজতদত একিন 

দুফযর ভুরভ়ান কখন কয়াজচয ছক়ান ভজিদদ জচৎক়ায কযত। কখন জফজবন্ন 

এর়াক়ায় জগদয় ত়াদদয অনুগ্র  ছদ়ায়়া ক়াভন়া কযত। কখন আপগ়ান 

ভুি়াজদীনদদয ক়াদ  জগদয় ইর়াদভয ছদ়া়াই জদত। এ দুফযর ভ়ানুলি়াই ত়ায 

প্রজত়ারদকয উয বয়া ছযদখ প্রচি জক্ত়ারী র়ার কৃষ্ণ আদব়ানীদক এই 

ক়ায়াজচয জফত্র ভ়াজিদত ফদই চয়াদরি জদদয়জ র ছম, আদব়ানী! তুজভ আয 

আভ়াদদয ভজিদ ছক ধ্বাং কযদত ়াযদফ ন়া। আদব়ানী! জতন ়াি়ায নয়, জতন 

ভজিদ  ়াযদফ ন়া। আদব়ানী! তুজভ জতন ়াি়ায ভজিদদয কথ়া ফর , ছিদন 

য়াখ: আভয়া ফ়াফযী ভজিদদক  ছত়াভ়ায ক়া  ছথদক জ জনদয় ছনফ। ক়াশ্মীযদক 

জ জনদয় ছনফ। এক দুফযর ভ়ানুল এক অ়ায় ভ়ানুল, ভুরভ়ানদদয দ্ব়াদয দ্ব়াদয ছ ়াকয 

খ়াজির। ত়াদদয ক়াদ  জগদয় ধনয়া জদজির আয এক এক িদনয ়াভদন দু ়াত 

ছদত ফরজ র ফ়ােঁচ়া ফ়াফযী ভজিদদক। ়ায়! ফ়াফযী ভজিদ, ়ায়! ফ়াফযী ভজিদ 

ম়ায়া আভ়ায ছ আয়়াি শুদনজ র ঐ ভস্ত ভ়াদয়দদয  স্ভযণ আদ  ঐফ 

ছফ়ানদদয ভদন আদ , ঐ ভস্ত ছফিীদদয  ভদন আদ , তখন আভ়াদদয জদদরয জক 

অফস্থ়া জ র। এ আয়়াি জদদত জদদত ছল মযন্ত আজভ ফ়াফযী ভজিদ মযন্ত ছ েঁদ  

ছগর়াভ। আভ়ায ছ জদদনয কথ়া ভদন আদ  আজভ ফ়াফযী ভজিদদয ধ্বাং স্তুদয 

উয দ়ােঁড়াদন়া জ র়াভ, আয আজভ আভ়ায ়াদয়য উয বয কদয ইজিয়়ায ভ়াজি 

়াদত জনদয় উড়াজির়াভ আয ফরজ র়াভ। ছ ফ়াযযী ভজিদ! আভয়া আি িীজফত 

আজ । তুজভ আভ়াদদয ইজ্জদতয ত়াক়াফ়াী জ দর। আভয়া ছত়াভ়ায প্রজতদ়াধ 

জনদয়ই শ্ব়া ছনদফ়া। এ অ়ায় ভুরভ়ান ক়াশ্মীয ছ েঁদ  ছগর। র়ারকষৃ্ণ আদব়ানীয 

ফ়াজনী আভ়াদক ছগ্রপ্ত়ায কদয ছিদর ুয়াদর়া। আয আদরভদদয ফরজ র, ছক়াথ়ায় 

ছত়াভ়াদদয ়ায় ফ়াফযী ভজিদ, ়ায় ফ়াফযী জচৎক়াযক়াযী? ছক়াথ়ায় ছত়াভ়াদদয ়ায় 

ফ়াফযী ভজিদ, ়ায় ফ়াফযী ভজিদ কদয জচৎক়াযক়াযী?। ত়ায িয়়াদফ আদরভগন 

ফরদরন, আভয়া ত়াদক ভুক্ত কযফ এফাং ফ়াফযী ভজিদদক  ভকু্ত কদয  ়াডফ। 

ছল মযন্ত  য় ফ য চজি জদন য ইজিয়়ায যয়াষ্ট্রভন্ত্রী লদ়াফন্ত জাং এ অ়ায় 

ভ়ানুলজিদক ত়াদরফ়াদনয ইর়াভী যক়াদযয ক়াদ  ছ েঁদ  জদর। 
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আভ়ায জপ্রয় ়াথীফৃন্দ! আজভ আন়াদদয ভ়াদঝ আফ়ায  উজস্থত দয়জ । 

আন়াদদয ছক ়াক্ষী ফ়াজনদয় র়ার কৃষ্ণ আদব়ানীদক আফ়ায ফরজ  আদব়ানী! 

আজভ জদ্বতীয় ফ়ায এদ ছগজ । দুজনয়়ায ফুদক ইর়াভী হুকুভত প্রজতজিত দয় ছগদ । 

ছত়াভয়া ছত়া দজুনয়়ায ফুক ছথদক ইর়াভ ছক জভি়াদত চ়াজিদর।এখন ত়া ুউদে 

ছ েঁদ  ছগদ । ইর়াভী হুকুভত ছক জভি়াদত চ়াজিদর আি ত়া ুদৃঢ় দয়দ ।আজভ 

র়াভ়াদয় ছকয়াভদদয ভদধয নগনয একিন ভ়ানলু। ছত়াভয়া ছত়া আভ়াদদয প্রকৃত 

াংখয়া আেঁচ কযদত ়াযজন। আদব়ানী! ছমভজন ব়াদফ প্র়ানজপ্রয় মুফক ব়াইদয়য়া, 

আভ়ায ভুি়াজদ ়াথীয়া, আভ়ায ম্ম়াজনত ভুপজতদয় আিভ, আভ়ায আদরভ 

ভ়াি, আভ়ায ভুরুজিয়া আভ়াদক ছির ছথদক ভুক্ত কদযদ ন৷ ইন়াআল্ল়াহ্ , আজভ 

ছত়াভ়ায ছথদক ফ়াফযী ভজজিদ  ক়াশ্মীয ছক জ জনদয় শ্ব়া ছনফ। 

ছ ইজিয়়া! আজভ ছত়াভ়াদক অদনক ক়াদ  ছথদক ছদখ়ায ুদম়াগ ছদয়জ । ভদন ছযখ 

আজভ ছত়াভ়ায গদয়াদনয ়াযগ  ছভদ জনদয়জ । ভুরভ়াদনয যক্ত প্রফ়া তুজভ ফন্ধ 

কদয দ়া। দুজনয়়ায ফুদক এক ়াজন্ত্নয য়াষ্ট্র দয় ছফেঁদচ থ়াক। ছম ়াইিয়াজকাং এয 

অফ়াদ তুজভ ়াজকস্ত়ান ছক জদি, ছ ়াইিয়াজকাং এয কথ়া ়াজকস্ত়াদনয ক়ায 

ি়ান়া  জ র ন়া। 

ছ ইজিয়়া! তুজভ ছত়া শুধু ়াজকস্থ়ানদক অফ়াদ জদদয় একি়া জক ু দয় ম়া। জকন্তু 

ভদন ছযখ ছত়াভ়ায ধফাংদয ়াজিযজপদকি অনয ছক়াথ়া ততজয দি। ছত়াভ়ায ভৃতুযয 

এ'র়ান অনয ছক়াথ়ায়  কয়াদি। তুজভ শুধু ়াজকস্ত়ান  ত়াদরফ়ানই ছদদখ । 

আভ়ায ভ়ার়া, আভ়ায নফী ভুরভ়ানদদয ভদধয ছম ম্পকয প্রজতি়া কদয জগদয়দ ন 

ত়া ছত়াভয়া ফুঝদত ়াযজন। এ ম্পদকযয ভ্রয ছত়াভয়া জদদত ি়ান ন়া। আজভ 

ভুরভ়ানদদয এক জনকৃষ্টতভ ছগ়ার়াভ জ র়াভ। মখন আজভ ছিদর জ র়াভ কত 

ভুরভ়ানদদয ঘভু ়ায়াভ দয় জগদয়জ র৷ আভ়ায ভুরুজিয়া আয়াভ ়ায়াভ কদয 

জনদয়জ র ভুরভ়ানয়া কভ ছখদয়জ র। আদব়ানী! ছত়াভ়ায ভদন থ়াকদফ ছক়ান্  

এয়াক়ান এয়া ছনয়জন। আভ়ায ়াথীয়া আভ়াদক ফরর! ভ়াউদ আি়ায ছত়াভ়ায 

ভুজক্তয িনয আভয়া ক়াদপযদদয ভৃতুযয যয়়ান়া গর়ায় ঝুর়াফ জকন্তু দুজনয়়া ছক এ 

কথ়া ফুঝ়াফ ছম, আভয়া আভ়াদদয ব়াইদদযদক, আভ়াদদয ছদ়াস্তদদযদক ক়াজপযদদয 

ছিদর ছদখদত চ়াই ন়া। আভয়া ত়ায়াই ম়ায়া মযত ভ়ান (য়াঃ) ছক কৃদয়দ দত 

ছদদখজ  ছত়া ছচ দ্দ ়াত নফীয ়াদত ছেদর জদদয়জ র়াভ। আভয়া ম্ম়ানী ি়াজত। 
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আভয়া ম্ম়াদনয ়াদথ ফ়ােঁচদত ি়াজন। ম্ম়াদনয ়াদথ ভযদত ি়াজন। ক়াদপযদদয 

ম্ম়ান জ জনদয় জনদত ি়াজন! আভয়া ইজ্জদতয ়াদথ দুজনয়়ায় িীজফত থ়াকদত ি়াজন। 

ছ অদস্ত ভুজযকয়া! জিদে কয আ ়াযিন ন ছি়ায়়ানদক ম়ায়া জনদিদদয যক্ত 

জদদয় ছত়াভ়াদদয এ কথ়া ফুজঝদয়জ র ছম, ছত়াভ়াদদয ছির ুদৃঢ় নয়। এি়া একজদন 

ছবদে ম়াদফ। ছত়াভ়াদদয ছির ধ্বাং দয় ম়াদফ। আক্ব়াদয় আযফী ছম ম্বন্ধ প্রজতি়া 

কদয ছগদ ন ত়া ফ়াস্তফ়াজয়ত দয়ই থ়াকদফ। 

ছ ইজিয়়া! ভুরভ়ানদদয জক্তয ছত়াভ়ায ধ়াযন়া ছনই। ছত়াভয়া শুধ ু বীরু 

ক়াুরুলদদয র়াজ  ়ােঁক়াদত ি়ান।  

আভ়ায আয়়াি ছত়া ইজিয়়া মযন্ত ছ েঁদ  ম়াদফ। আজভ ফরজ  বীরু ক়াুরুলদদয 

ভত কভযক়াি তুজভ ছ দড দ়া। ক়াশ্মীদযয ভুরভ়ানদদয উয িুরুভ কয়া ছ দড 

দ়া! অনযথ়ায় ছত়াভ়াদদয বজফলযৎ ফাংধযয়া  ছত়াভ়াদদয স্ভযন য়াখদফ, মখন 

আভয়া ছত়াভ়াদদয ীহ্   ফক্ব জখ়াদফ়া ইন়াল্ল়াহ্ । 

“়াজকস্ত়ানই কযদ  এ ়াইিয়াক” মফন্ত জাং এি়াই ফরদ , র়ার কৃষ্ণ আদব়ানী 

 এভনজি ফরদ । আজভ ছত়াভ়াদদয তয কথ়া ফরফ। এ ়াইিয়াদকয ফয়া়াদয 

়াজকস্ত়াদনয ক়াদয়া ে়ানই জ র ন়া। ছত়াভ়াদদয জফ়ার ফ়াজনীয যয়়ান়া ছত়া 

অনয ছক়াথ়া  ়া়া দি ছত়াভয়া ফর  ়াজকস্ত়ান ়াইিয়াকক়াযীদদয আভ়াদদয 

ভযন করুক। আজভ ছত়াভ়াদদয ফরফঃ ছত়াভ়াদদয ছতয রক্ষ তন়া ছক়াথ়ায় ছগর? 

ছত়াভ়াদদয এদিন্সীগুদর়া ছক়াথ়ায় ছগর?  

বূদতয ়াভদন গরুয ছ়াফ ়ানক়াযীয়া য" এয এদিন্টয়া! ফদর দ়া, ছত়াভয়া ঐ 

়ােঁচ ফযজক্তদক  ধযদত ়াযজন৷ ইন়াআল্ল়া ছত়াভয়া ত়াদদয ধযদত ়াযদফ ন়া 

এিনয ধযদত ়াযদফ ন়া ছম, ত়ায়া দত ়াদয ছত়াভ়াদদয কজরি়ায়  ুজয চ়ার়াফ়ায 

িনয ছত়াভ়াদদয ফুদক ফদ আদ । দত ়াদয ত়ায়া ছত়াভ়াদদয ছদদযই ফ়াজন্দ়া। 

ছত়াভয়া জন্দুস্ত়াদনয ভুরভ়ানদদয য়াজিত কদয এ কথ়া ভদন কয  ছম, ত়ায়া 

জভদি ছগদ । ছখ়াদন ধ্বাং স্তুদয  ়াইদয়য নীদচ এভন স্ফুজরে রকু়াজয়ত আদ  

মখন ত়া প়ািদফ ছত়া ছত়াভ়াদদয ফক জজখদয়  ়াডদফ। 
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আভ়ায জপ্রয় ়াথীয়া, আভ়ায ভুরভ়ান ব়াইদয়য়া! এখন আভ়াদদয ক়াি ছল 

য়জন। আভয়া ছক়ান্  জিজনদয উয আনন্দ উৎফ কযজ ? আভয়া জকদয খুী 

কযফ? আভ়াদক ছকউ ছকউ ফররঃ আি উৎফ য়়া উজচৎ। ়ােঁ মজদ ছত়াভ়াদদয 

ক়াদ  িুত়ায ়ায থ়াদক ত়াদর আভ়ায গর়ায় ছেদর দ়া। আভ়ায গর়ায় পুদরয 

ভ়ার়া জদদফ ন়া! মতজদন মযন্ত ফ়াফযী ভজিদ ভুক্ত ন়া য়। মজদ ছত়াভ়াদদয ক়াদ  

গ়াধ়ায় চজডদয় আভ়ায ভুখ ক়াদর়া কয়ায ফযফস্থ়া থ়াদক তদফ কদয দ়া। আভ়ায িনয 

জিন্দ়াফ়াদদয ছল়াগ়ান র়াগ়াদফ ন়া। ঐ জিদন্দগীয ছক়ান ভি়া ছনই, ছম ছিদন্দগী 

থ়াকদত ক়াশ্মীদযয অ়ায় ভুরভ়ানয়া আি ফন্দুদকয নীদচ ভয় ক়াি়াদি। 

আভ়ায িনয জিন্দ়াফ়াদদয জযফদতয ভুদয়াফ়াদ ছল়াগ়ান র়াগ়া। আজভ ছ জদন 

জিন্দ়াফ়াদদয উমুক্ত দফ়া ছমজদন ইর়াভ জিন্দ়া দফ, ঈভ়ান জিন্দ়া দফ, দীন 

জিন্দ়া দফ। মখন ইজিয়়া ফযফ়াদ আয ধ্বাং দফ। মখন ক়াশ্মীয আি়াদ দফ, মখন 

ফ়াফযী ভজিদ জদ্বতীয় ফ়ায চভক়াদফ আয ত়ায জভম্বফ ছথদক আল্ল়া আকফ়ায” 

আল্ল়া আকফ়ায " এয ধ্বনী প্রজতধ্বজনত দত থ়াকদফ। মখন কুপয য়াজিত দফ 

আয ইর়াভ জফিয়ী দফ। মখন ভুর়াভ়ান ফযফ়ায়ী এ কথ়া ফুঝদফ ছম, জন্দুক বয়া 

উদদ্দয নয়, প্রকৃত উদদ্দয দর়া এ য়়ায দ্ব়ায়া কুপযদক য়াজিত কয়া, আয 

ইর়াভ ছক জফিয়ী কয়া। 

ছত়াভয়া আভ়ায িনয জিন্দ়াফ়াদ ছল়াগ়ান তখন তুরদফ মখন আভ়ায প্রদতযক ভ়া ত়ায 

ফ়াে়াদক দুধ ়ান কয়াফ়ায আদগ জনয়যত কযদফ, ছফি়া? আভ়ায এ দুধ ছত়াভ়ায 

যীদয ছমন ঈভ়াদনয ক়াদযন্ট ফদন ম়ায়। তুজভ ছত়াভ়ায ভ়াদয়দদয ভুক্ত কযদফ, ছত়াভ়ায 

ছফ়ানদদয ভুক্ত কযদফ। আদয ছত়াভয়া জকদয উয জিন্দ়াফ়াদ জদি! ছচচজনয়়ায ভদধয 

 য় র়াখ জশু ছখ়ার়া আক়াদয নীদচ ফদ অদক্ষ়ায় আদ ! রূ ত়াদদয উয 

ছফ়াজম্বাং কদযই ম়াদি। ়া়াময ়া ়াফ়ায ভত ছকউ ছনই। 

ছক়ান্  জিজনদলয উয জিন্দ়াফ়াদ র়াগ়াি। কদব়ায ভদধয আভ়াদদয ভ়াদয়দদয গর়া 

ক়াি়া দি। আভ়াদদয ফ়াে়া গুদর়াদক অভ়াজনত কয়া দি। 

ছক়ান কথ়ায উয জিন্দ়াফ়াদ র়াগ়াি? মজদ জিনিন ছক়ান ভজর়ায ়াদথ অকভয 

কদয। আয দুজনয়়া ফ়াীয়া ত়াদক জধক্ক়ায ছদয় ত়াদর ছ দুজনয়়াফ়াীয দৃজষ্ট অনয 

জদদক ছপয়াফ়ায িনয আপগ়াজনস্ত়াদন যদকি জনদক্ষ কদয। মজদ য়াজয  রিদনয 

উয ছক়ান কথ়া আদ তখন ছ ছচচজনয়়ায ভদধয ভৃতুযয জফবীজলক়া চ়াজরদয় ছদয়। 
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জনদিদদয ভধযক়ায ়াযস্পজযক ঝগড়ায় ছ আভ়াদদয যদক্তয ফনয়া ফইদয় ছদয়। 

আভ়াদদয ইজ্জত রুদি ছনয়। ছখ়াদন জিন্দ়াফ়াদ ছল়াগ়াদন জক প়ায়দ়া? 

আভ়াদক ছধ়ােঁক়া জদ ন়া আভয়া আয়াদভয িনয দুজনয়়াদত আজজন। জফদয় কয়া এফাং 

ফ়াে়া িন্ম ছদয়়ায িনয আভয়া দজুনয়়াদত আজজন। জফদয় কয ছত়া জি়াদদয িনয 

কয! ফ়াে়া িন্ম়া ছত়া জি়াদদয িনয িন্ম়া। ভ়ার ক়াভ়া ছত়া জি়াদদয িনয 

ক়াভ়া। ছ দর ন্ত়ান ়ারন কয ছত়া জি়াদদয িনয ়ারন কয। 

মতজদন মযন্ত দজুনয়়া ছথদক আদভজযক়ায ন্ত্র়া ফন্ধ ন়া দফ, ইজিয়়ায ফদভ়াী 

খতভ ন়া দফ তদত়াজদন মযন্ত জনদিয উয আয়াভ ়ায়াভ কদয দ়া । 

মজদ আজভ ভুক্ত দয় আভ়ায ভ়াদয়য ক়াদ  জগদয় ফত়াভ আভ়ায ছফ়াদনয ক়াদ  

ছমত়াভ ত়াদর ছ ক়াদপযয়া, ছত়াভয়া খুী দত। আজভ এখদন়া ত়াদদয ক়াদ  ছমদত 

়াজযজন। আজভ এ িনযই ফয়াকুর ছম আভ়ায ছচচজনয়়ায ভ়া আয ছফ়ানদদয জক দফ? 

আভ়ায ছ ভস্ত ়াথীদদয কথ়া ভদন দড ম়ায়া আভ়াদক ছির খ়ান়া ছথদক জফদ়ায় 

ছদয়়ায ভয় জচৎক়ায কদয ফুক ব়াজদয় ক়ােঁদজ র, আয ফরজ রঃ ছির খ়ান়ায় ছত়া 

ফুখ়াযী ড়াফ়ায ভদত়া অদনদকই আদ , কুযআন ড়াফ়ায ভদত়া অদনদকই আদ । 

ি়াি়া র়াগদত়া আয আভয়া ত়াজকদয় থ়াকত়াভ, দুভন গ়ারী জদদত়া ছত়া আভয়া 

শুদন থ়াকত়াভ। প্রজতফ়াদ কয়ায ভত তুজভ  ়াড়া অনয ছকউ জ র ন়া। 

আজভ ত়াদদয অ়ায় আকজুত, ত়াদদয ফুক ব়া়াদন়া ছচ়াদখয ়াজন ছত়াভ়াদদয 

়ার়া কযর়াভ ত়ায়া ছত়াভ়াদদযই ন্ত়ান, ছত়াভ়াদদযই ব়াই। মজদ এ ়ােঁচিন 

ইজিয়়ায ভুরভ়ান ইজিয়়ায জফভ়ান জ জনদয় এদন ত়াদদযই একিন ভুরভ়ান ব়াইদক 

ভুক্ত কদয জনদয় এদ ুনঃ ইজিয়়ায় চদর ছমদত ়াদয ভুরভ়াদনয়া! ছত়াভয়া 

ছত়া'ত়াদদয ভুক্ত কদয  ়াডদত ়ায। আজভ ত়াদদয ছচ়াদখয ়াজন ছত়াভ়াদদয মযন্ত 

ছ েঁদ  জদজি, আজভ ত়াদদয আয়়াি ছত়াভ়াদদয ক়াদন জদদয় ম়াজি। 

ভুরভ়ানয়া! জ ক ব়াদফ একিু জচন্ত়া কদয ছদখ, জক যকভ গিফ অফতযীন দি। 

ভুরভ়াদনয আি দুজনয়়াদত ভ়াথ়া ছগ েঁি়ায এতিুকু  ়ােঁই ছনই। 
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আভ়াদক জক ু ছর়াক ফররঃ তুজভ ়াজকস্ত়ান ছমন়া, ছখ়াদন ছত়াভ়ায ফড জফদদয 

আাংক়া আদ । আজভ জিদে কযফ? ইজিয়়ায ছির ছথদক ভকু্ত দয় স্বদদদ 

জপদয আ়া এি়া জক ়াজকস্ত়াদনয ক়ানুদন অয়াধ ফদর জফদফচয? ়াজকস্ত়ান ছত়া 

আভ়াদদযই জফত্র ভুরৃ। এই ভুল দকয এক এক ধুজরকন়ায ছপ়ািত আভয়া 

আভ়াদদয িীফন জদদয় কযফ। 

আভ়াদদয উয ম়ায়া দুজনয়়ায িভীনদক াংকীণয কদয জদদত চ়াি, ভদন ছযখ ছফী 

জদন জিদক থ়াকদত ়াযদফ ন়া। 

ঐ আদভজযক়া, ছম ়াভ়া জফন র়াদদদনয উয দুজনয়়াদক াংকীণয কদয জদদয়দ , 

়ায়াভ়াঈন যীপ়াইন মযন্ত ত়ায ফ়াজনী ছ েঁদ  জদদয়দ , অজত ত্ত্বয জনদিয জনভযভ 

জযনজত ি়ানদত ়াযদফ। 

ইজিয়়া ফরজ র ভ়ার়ান়া ়াদফ ছক ছমদত দ়া আভয়া একিু দযই ত়ায 

প্রজতদ়াধ জনদয়  ়াডফ। এফ়ায আভয়া ছদখফ আল্ল়ায়়ার়া ভিু়াজদ প্রথদভ 

প্রজতদ়াধ ছনয় ন়া বূদতয ্ি়াযীয়া প্রথদভ আদ। 

এ প্রশ্নি়া আন়াদদয ক়াদ  ছযদখ আজভ আভ়ায কথ়া ছল কযর়াভ। ইন়াল্ল়া 

জফস্ত়াজযত কথ়া দফ। ভয়দ়াদন ছফয দফ়া। অজতত্ত্বয ক়াশ্মীদযয আি়াদীয আনন্দ 

উৎফ কযফ। ভয়দ়াদন এক ়াদথ ছফয য়়ায জচন্ত়া কযদত থ়াকুন আজভ এক়া 

এদজ , আভ়ায ়াথীয প্রদয়়ািন। ম়ায়া আভ়ায ়াদথ এক দয় ক়াশ্মীদযয আি়াদী 

়াগর ভুি়াজদীনদদযদক ভুক্ত কযদফ। আভ়ায এভন একদর ভুি়াজদীদনয প্রদয়়ািন 

ম়ায়া ক়াশ্মীদযয আি়াদীয িনয রডদত ়াযদফ। এফাং ইজিয়়াদক ফক জখ়াদফ 

ভু ়াপ়া়ায জযফদতয দু' য়াক়াত ন়াভ়াি ড আয ফর, আয় আল্ল়া আজন 

আভ়াদদয ক়াদ  এভন জক ু ছদখদফন ম়া ছদদখ আজন খুজ দফন। 
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ভ়াঃ ভ়া উদ আি়ায ়াদদফয ভজুক্তয য জদ্বতীয় ব়ালণ। 

 .هحمده وهصلى على زسىله الكسيم .فأعىذ باهلل من الشيطان السجيم

 بسم هللا السحٰمن السحيم؛ قال هللا تعالى ياايها الرين امنىا كتب

 عليكم القتال و هى كسه لكم و عس ى أن تكسهىا شيأ و هى خير لكم

 
 
  ٠ و هى شس لكم و هللا يعلم و أهتم التعلمىن  و عس ى أن تحبىا شيا

 وقال النيى ملسو هيلع هللا ىلص الجهاد ماض منر يىم بعثني هللا اليان 

 اخس امتى تقاتل مسيح الدجال

ব়ায়়ারদুযয আত্ম়াজবভ়ানী ভুরভ়াদনয়া! ছ দন জপদয ছদখুন। ভক্ক়ায ভুজযকয়া 

়াদত উন্মুক্ত তদর়ায়়ায জনদয় একজি ঘযদক আফদয়াধ কদয দ়ােঁজডদয় আদ  । জে়ান্ত 

গৃীত দয়দ  ছম, আি এ ৃজথফীদত এভন এক গুন়া কয়া দফ, এভন এক িুরভু 

কয়া দফ, ছম িুরুদভয দয দুজনয়়ায ফুদক িুরুদভয ি়ায়গীয দ়াযী দফ। কজরি়ায় 

়াত ছযদখ শুননু, ভক্ক়ায ভুজযকয়া মযত ছভ়া়াম্মদ (ঃ) ছক ীদ কদয 

ছদয়়ায িনয আি ত়ায ঘদযয চতুয়াদশ্বয একজত্রত দয়দ । কদর জনদিদদয ়াদত 

তদর়ায়়ায জনদয় জনদয়দ । হুিুয (ঃ) ঘদয আদ ন, ভুজযকয়া অদক্ষ়ায় আদ । 

বূদতয ্ি়াজযয়া প্রজতক্ষ়ায় আদ  ছম, ছত জদদয ফ়াণী প্রচ়ায কযদন য়়ার়া ফ়াজয 

দফ ছত়া ত়াদক িুকদয়া িুকদয়া কয়া দফ । জকন্তু আভ়াদদয ়ারদন য়়ার়ায কুদযত 

ছদখুন! হুিুয (ঃ) ছ ভয়ই জনদিয ়াদত এক ভুজষ্ট ভ়াজি জনদয় ত়াদদয জদদক  ুেঁদড 

জদদয় ঘয ছথদক ছফজযদয় ছগদরন। পিদযয দয ভুজযকয়া ছদখদত ছর ঘয খ়াজর, 

আক্ব়াদয় ভদনী ভদীন়ায জদদক যন়া দয় ছগদ ন। ভুজযকয়া জদ্বতীয় ফ়ায য গু়া 

অফদয়াধ কদয। জকন্তু এখ়াদন  আল্ল়া ত়ায়়ার়াই ত়াদক যক্ষ়া কযদরন। দুভন 

ভ়াযদত চ়াদি আয যফ ফ়ােঁচ়াদত চ়াদিন । 

يمكسون و يمكس هللا ত়ায়া দুজনয়়ায লডমন্ত্র জনদয় আদ  জকন্তু আভ়ায যদফয 

তদজফদযয ়াভদন ত়াদদয লডমদন্ত্রয জক ভ্রয আদ ? ভক্ক়ায ভুজযকয়া ক়ােঁদদত 
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র়াগদর়া, ত়ায়া ়াহুত়া শুরু কদয জদর। ভু়াম্মদদ আযফী চদর ছগদরন, জয্ণয 

জনয়াত্ত়ায ়াদথ চদর ছগদরন, ন়া ত়ায়া ত়ােঁদক ধযদত ছদযদ , ন়া ত়ায়া ত়ােঁদক 

ফ়ােঁধ়া জদদত ছদযদ . ন়া ত়ায়া ত়ােঁদক ীদ কযদত ছদযদ  ন়া ত়ায়া ত়ােঁয গ়াদয় 

জক ুভ়াত্র আেঁচড র়াগ়াদত ছদযদ । আি ছচ দ্দ ফ য য আভয়া আফ়ায ছই দৃয 

ছদখদত ছর়াভ আদব়ানী ক ভ ছখদয় ফরর ছম, ভ়া উদ আি়াযদক আজভ  ়াডফ 

ন়া, আি ইজিয়়া কভ ছখদয় ফরদ  আভয়া এই ফযজক্ত ছক  ়াডফ ন়া। ছম ফয়াজক্ত 

ফ়াফযী ভজিদ জনদয় আভ়াদদয ়াদথ িক্কয জদদি, ছম ফযজক্ত ছি়াদদয আয়়াি 

দুজনয়়া ফ়াীদক ি়ান়াদি, ছম ফযজক্ত ঝুজর জনদয় জনদয় দুজনয়়ায আন়াদচ ক়ান়াদচ 

়াগদরযভত ঘুদয ছফড়ায়। ভুরভ়ানদদয  ِجَهاِد
ْ
ى ال

ٰ
ِجَهاِد َحيَّ َعل

ْ
ى ال

ٰ
 َحيَّ َعل

(জি়াদদয জদদক এদ়া) ফদর ফদর দ়ায়়াত জদদয় ছফড়ায়, আি ছ আভ়াদদয 

অধীদন এদ ছগদ , ত়াদক  ়াডফ ন়া ভস্ত ভুজযকয়া এই এর়ানই কযজ র ছম, 

ছত়াভয়া ত়াদক ভুজক্তয ফৃথ়া ছচষ্ট়া কযদতই থ়াক, ত়ায ি়ান়াম়া এই ছিরখ়ান়া ছথদকই 

ছফয দফ। এই ফযজক্তদক ইজিয়়ায ভ়াজিদতই দ়াপন কযদত দফ, ছকনন়া আভ়াদদয 

ক়াদ  ছচ দ্দর়াখ স্ত্র ফ়াজনী আদ । আভ়াদদয ক়াদ  জফ.এ.এপ এয ভত ভিফুত 

ফ়াজনী আদ , আভ়াদদয ক়াদ  য' এয ভত ছগ়াদয়ন্দ়া জফব়াগ আদ , আভয়া ত়াদক 

কখন  ়াডফ ন়া। আভয়া এিজভ ়ায়়ায য়াজখ। আভয়া দক  ়াডফ ন়া। আভ়াদদয 

ক়াদ  এিভদফ়াভ আদ , আভয়া ত়াদক  ়াডফ ন়া। জকন্তু ়াজকস্ত়ান, ছ জদয়়া, 

ইাংরয়াদিয ভদধয ফদ ফদ অ়ায় ভুরভ়ান ফরজ র আভ়াদদয যফ (়ারদন 

য়়ার়া) ত়াদক ভুক্ত কদযই  ়াডদফন। ইজিয়়া ফরজ র আভয়া ত়াদক  ়াডফ ন়া, আজভ 

অদনক ফড জক্তয ভ়াজরক। জকন্তু ৩১ ছ জিদম্বয, িুভ়ায জদন, দজ্জয ভত জফত্র 

জদদন ভগ্র ইজিয়়ায ভদধয ত তচ দড ছগর, ়াহুত়া দড ছগর। আি ছকন 

ক়ােঁদ ? ছত়াভ়াদদয যয়াষ্ট্রভন্ত্রী মদ়াফন্ত জাং ত়ায নিই িন কভ়াি়ায ়াদথ জনদয় 

ত়ায এিজভ ়ায়়াদযয উয থুথু ছভদয এই অ়ায় ভ়ানুলজিদক জনদয় জফভ়াদন কদয 

জনদয় আদ আয ফদর, আভয়া ত়াদক ভুজক্ত জদদত ফ়াধয দয়জ । আভয়া ত়াদক 

ইজিয়়াদত ফন্ধী কদয য়াখদত ়াজযজন। ছ আভ়ায আল্ল়া! তজুভ ছচ দ্দ ফ য আদগ 

ছত়াভ়ায ়াজফফ ছক ভুজক্ত জদদয়জ দর, আি ত়ায এক আদন়া ছগ়ার়াভদক ন়াি়াত 

জদদয় । আি ভুজযকয়া ফর়াফজর কযদ , ভুজযক ছদয ছগর আয ভুজরভ জফিয়ী 

র, ত়ায়া ফরজ র, আভয়া ত়াদক অদনক তয়াদগয জফজনভদয় ফন্ধী কদযজ , ত়াদক 

 ়াডদফ়া ন়া, ফরজ র ফ়াইদক ছ দড জদফ ত়াদক  ়াডফ ন়া। ছ জক অয়াধ কদযদ  
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ছম, ছত়াভয়া ত়াদক  ়াডদফ ন়া? প্রজত উত্তদয ফর়া র, ছ দুজনয়়ায ফদচ' ফড 

অনয়ায় কদযদ , এ মুদগ ছ ছি়াদদয কথ়া ফদর। আজভ ফরর়াভ, এ অনয়ায় ছত়া 

আজভ ছিদরয ভদধয কযফ, এ অনয়ায় আজভ ছত়াভ়াদদয জকর দয কযফ। এই 

অনয়ায় আজভ ছত়াভ়াদদয ফন্দুদকয জনদচ ফদ কযফ। দুভনদদয এ কথ়া তখনই 

ফুদঝ আর মখন আজভ ছিদর ৯০০ কদয়দীয ়াভদন ছি়াদদয কথ়া ফরজ র়াভ 

ছমভজন ব়াদফ ়াজকস্ত়াদন ফদর থ়াজক। 

ছি়াদদয দ়ায়়াদত ফ়াধ়াদ়ান ক়াযীয়া! এ দ়ায়়াত এ িনযই ছত়াভয়া রুখদত 

়াযদফন়া ছমদতু এই দ়ায়়াদতয ছ দন ীদদয যক্ত যদয়দ , ্দমযয জকযণদক 

মজদ ছত়াভয়া রুখদত ়ায ছত়া রুখ? জকন্তু ছি়াদদয দ়ায়়াতদক ছত়াভয়া রুখদত 

়াযদফন়া। ছত়াভয়া ৬ ফ য ধদয আভ়ায ছগ্রপ্ত়াজযয উয উল্ল়া কদয  জকন্তু ছল 

মযন্ত ছত়াভ়ায়া ফরদত ফ়াধয দয়  ছম, ভুজযক ছদয জগদয়দ  আয ভুরভ়ান জফিয়ী 

দয়দ । 

ব়াগরদুযয ভুরভ়াদনয়া! আভ়াদদয প্রজতদফী ি়াদরভ ইজিয়়া এভন ছক়ান িুরভু 

ছনই ম়া ছ কদয ন়া, এভন ছক়ান জনময়াতন ছনই ম়া ছভুরভ়ানদদয উয কদযন়া। 

এই গরুয ্ি়াজযয়া, এই গরুয ছ়াফ ়ানক়াজয জন্দুয়া ম়াদদযদক ভুপ্তই ফ়াদ়াী 

জভদরদ । ত়ায়া ত়াদদয অন্ধক়ায ক ুজযদত ছম ভস্ত ফজন্দদদযদক ফজন্দ কদয ছযদখদ , 

ছ ভুরভ়াদনয়া! আল্ল়া ত়াদদয অফস্থ়া ছত়াভ়াদদয ক়াদ  শুন়াফ়ায িনয আভ়াদক 

ছত়াভ়াদদয ক়াদ  ়াজ দয়দ ন। জনদিদদয নযভ নযভ জফ ়ান়ায় ম়ায়া আয়াভ কয , 

ছত়াভ়াদদয ঐ ভস্ত ভুরভ়ান ব়াই মখন জন্দু ছফজনয়়াদদয ভ়ায ছখদয় ়াজন ়াজন 

কদয জচৎক়ায কদয তখন ত়াদদয ভদুখ ছ়াফ কদয ছদয়়া য়। 

ছ আভয়া ভুরভ়ান ব়াইদয়য়া! এক িভ়ান়া এভন জ র ছয়াভ ফ়াদ়ায দযফ়াদয এক 

রুজভ ছন়া অজপ়ায একিন ভুরভ়ান কদয়দীয ছচ়ায়ায় থ়াপ্পড ছভদযজ র। 

ভুরভ়ান কদয়জদ থ়াপ্পড ছখদয় আজভরুর ভুদভনীন ভ্য়়াজফয়়া (য.) ছক উদদ্দয কদয 

ফদর উ র, ভ্য়়াজফয়়া আজন আভ়াদদয আভীয আয আভ়ায ছচ়ায়ায় থ়াপ্পড ভ়ায়া 

দি, আজন ক়ার ছকয়়াভদতয ভয়দ়াদন আল্ল়ায ক়াদ  িয়়াফ জ ক কদয য়াখুন। 

তখন ছখ়াদন ভ্য়়া'জফয়়া (য.) এয ক্ষ ছথদক ছগ়াদয়ন্দ়া ফ়া জ র। ়াদথ ়াদথ 

এই খফয ভ্য়়া'জফয়়া (য.) এয দযফ়ায মযন্ত ছ েঁদ  ছগর। আজভরুর ভু'ছভজনন 

জনদিয ঘুভ জনদিয আয়াভ ফ জক ুদক জনদিয উয ়ায়াভ কদয জদদরন। খ়ায়়া 
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দ়ায়়া ছ দড জদদরন, ফরদত র়াগদরন আজভ ভুরভ়ানদদয আভীয, আয 

ভুরভ়াদনয ছচ়ায়ায় থ়াপ্পড ভ়ায়া দি, এ জফ়ার জক্তয জক প়ায়দ়া? মদ্দ়ায়া 

ভুরভ়াদনয ইজ্জত যজক্ষত য় ন়া। ঐ জক্তয জক ছম়াজক্তকত়া, মদ্দ়ায়া ভুরভ়াদনয 

ছচ়ায়া যজক্ষত য় ন়া। মযত ভ্য়়া'জফয়়া (য.) জনদিয ছন়াজতদক ি়াকদরন। 

ফরদরন, এই আভ়ায খ়াি়ান়া, এই ত়ায চ়াজফ, ম়া মত খযচ কয়ায প্রদয়়ািন য় 

কয। জকন্তু ছম ছক়ান ভ্দরয ত়াদক ফন্দী কদয জনদয় এ, ভুরভ়ান কদয়দীয ছচ়ায়ায় 

ছম থ়াপ্পড ছভদযদ । ছন়াজত ছন ক়া ততজয কযদরন, ছত়া-়াজতয়়ায জনদরন, 

়াভুজিক দথ ছয়াভ ছ েঁদ  ছগদরন। ছল মযন্ত এ ছয়াভ ছন়াজতদক ়াদয় ছফজড 

জদদয় ছগ্রপ্ত়ায কদয জনদয় এদরন। 

আজভরুর ভ'ুজভনীদনয ছখদভদত উজস্থত কযদরন। আজভরুর ভু'জভনীন উক্ত 

ভুরভ়ান কদয়জদদক ভুক্ত কযদরন। ছদল আজভরুর ভ'ুজভজনন ঐ কদয়জদদক ফরদরন, 

ছত়াভ়ায অয়াধী ছত়াভ়ায ়াভদন উজস্থত, তুজভ ত়ায ছচ়ায়ায় থ়াপ্পড ছভদয 

ছত়াভ়ায প্রজতদ়াধ জনদয় ন়া। ভুরভ়ান কদয়জদ ত়ায অয়াধী ছক থ়াপ্পড ছভদয 

প্রজতদ়াধ জনদয় জনদরন। আজভরুর ভু'জভনীন উক্ত ছয়াভী কদয়জদদক ফরদরন, ম়া, 

তুজভ ভকু্ত। জকন্ত ছয়াদভয ম্র়াি ছক জগদয় একথ়া ফরদফ, আভয়া ভুরভ়ান, আভয়া 

এক ক়াদরভ়া য়়ার়া, আভয়া আল্ল়ায ন়াভ জনদয় থ়াজক, আভয়া ছভ়া়াম্মদদ আযফী 

(ঃ) এয ক়াদরভ়া দড থ়াজক, আভয়া এক যীদযয ভত, আভয়া এক প্র়াদণয 

ভত, আভ়াদদয যক্ত এক, আভ়াদদয জচন্ত়া ছচতন়া এক, মজদ এক িদনয ছচ়ায়ায় 

থ়াপ্পড দড ত়াদর ছগ়াি়া ভুরভ়ান ি়াজত ছত়াভ়াদদয ক়া  ছথদক প্রজতদ়াধ জনদয়ই 

খ়ান্ত দফ । 

ছয়াভী কদয়জদয ছচ়ায়ায় থ়াপ্পড র়াগর, ছয়াভ ম্র়াি  জনদিয দযফ়াদয ফদ ছকেঁদ 

উ র। 

ব়াইদয়য়া আভ়ায! আি আন়াদদয ছম ়াথী ছগ্রপ্ত়ায য়, ত়ায ছচ়ায়ায় একি়া নয়, 

়াি়াদয়া থ়াপ্পড ভ়ায়া য়। আভ়াদদযদকজি়াদদয দ়ায়়াদত ফ়ােঁধ়া দ়ান ক়াযীয়া! 

ছত়াভ়াদদয ক়াি জ র ছম, ছত়াভয়া ত়াদদয ছপ়ািত কযদফ। এি়া ছত়াভ়াদদয দ়াজয়ত্ব 

জ র ছম, ছত়াভয়া এক এক িন ভুরভ়াদনয ইজ্জত আফরুয ছপ়ািদতয িনয 

আক্ব়াদয় ভদনীয দীদনয ছপ়ািদতয িনয জনদিদদয ি়ান-ভ়াদরয ছক্ব়াযফ়ানী 

ছদয়়া। 
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 দজুনয়়ায ক়ারুুল ভ়ানদুলয়া! দজুনয়়ায় কতজদন ছত়াভয়ািীজফত থ়াকদফ? কফযস্থ়ান 

ছত়া প্রজতজনয়তই আফ়াদ দি। জনদিদদয ঘদয ়াজন্ত  জনয়াত্ত়ায ়াদথ জিদন্দগী 

অজতফ়াজত ক়াযীয়া! আয কতজদন ়াজন্তদত ফদ থ়াকদফ? ়াজন্তয িীফন ছত়া এক 

জদন ছল দয় ম়াদফ। দুজনয়়ায ভজু ফদত বীত দয় জি়াদদয দ়া'য়়াত ছথদক ফ়াধ়া 

দ়ানক়াযীয়া! আভ়ায ভত অ়ায়দক ছদখ।  য় ফ য মযন্ত দুভদনয জিন্দ়ানখ়ান়ায় 

থ়াক়ায য আি আফ়ায ুস্থ যীদয ছত়াভ়াদদয ়াভদন উজস্থত দয়জ । এভন 

ছক়ান অতয়াচ়ায ছনই ম়া আভ়ায উয কয়া য়জন। এভন ছক়ান কদ ়াযত়া ছনই ম়া 

আভ়ায উয কয়া য়জন। জকন্তু যফ মখন ফ়ােঁচ়াদত চ়াইদফন, তখন ছক়ান জক্ত ভ়াযদত 

়াদয ন়া। মখন যফ ভ়াযদফন, তখন ছকউ ফ়ােঁচ়াদত ়াযদফ ন়া। ত়ায দয জি়াদ 

ছকন  ়াডফ? জনদিয ঈভ়ান ছকন  ়াডফ? জনদিয জচন্ত়া ছচতন়া ছকন  ়াডফ? 

ি়াদরভ ইজিয়়া! তজুভ কতজদন মযন্ত এই িুরুভ কযদত থ়াকদফ? িুরদুভয য়াত ছল 

মযন্ত ছল দয়ই ম়াদফ। এফাং িুরুভ অতয়াচ়ায অতয়াচ়াযীয জদদক ছল মযন্ত 

জপযদফই। আল্ল়া ত়া'য়়ার়া আভ়াদক স্বদদদ ছ েঁদ  জদদয়দ ন। জনদিয ভরুিী  

ব়াইদদয ক়াদ  জপজযদয় জদদয়দ ন। কয়াজচ ছথদক খ়ায়ফয মযন্ত ভুজক্তয উল্ল়া কয়া 

দি। আর়াভদুজরল্ল়াহ্ , এি়া আভ়ায ভজুক্ত নয় ফযাং ইর়াদভয জফিদয়য উল্ল়া 

দি। আজভদত়া জক ুই ন়া। ত়াই আভ়ায ভুজক্তয নয় ফযাং ভুজযকদদয য়ািদয় 

উল্ল়া কয়া দি। 

ইজিয়়া তুজভ শুদন ন়া! ছমভজন ব়াদফ ছত়াভ়াদক এখন য়ািদয়য গ্ল়াজন ফযণ কযদত 

দয়দ , ইন়াআল্ল়া ক়াশ্মীদযয ফয়া়াদয ছত়াভ়াদক য়ািয় ফযণ কযদত দফ। 

ক়াশ্মীদযয জি়াদ জয্ণয ব়াদফ যয়ী' জি়াদ, ম্প্ণয ইর়াভী জি়াদ। আি 

ক়াশ্মীদযয ভদধয ছম প্রদচষ্ট়া চরদ , ত়ায ফয়া়াদয আভ়াদদয ধ়াযণ়া  জচন্ত়া ছচতন়া 

ুস্পষ্ট ক়াশ্মীয ়াজকস্ত়াদনয অাং। ক়াশ্মীদযয ভুরভ়াদনয়া ়াজকস্ত়াদনয ়াদথ 

এজকবূত য়়ায িনয অজস্থয দয় আদ । জকন্তু ইজিয়়া প্রজত জদন ছন়াফ়াজনীদক 

ছখ়াদন ়া ়ায়। 

ছ ়াজকস্ত়াদনয ভুরভ়াদনয়া! ক়াশ্মীযীয়া ছত়াভ়াদদয ব়াই৷ অতয়াচ়াদযয ছম 

স্টীভদয়ার়ায ত়াদদয উয চ়ার়াদন়া য়, প্রকৃত অদথয আক়া মখন এই অতয়াচ়ায 

ছদদখ তখন ছ ছকেঁদদ উদ । জক ুজদন আদগ মখন আজভ িম্মু ক়াশ্মীদযয ছিদর 

জ র়াভ ইজিয়়া আভযী য়ািুয়ীয এক এর়াক়ায় এক ভুরভ়ান ফজতদত শুধু এিনয 
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়াভর়া কদযদ  ছম, মজদ ছক়ান ভিু়াজদ ত়াদদয এর়াক়ায় আদত়া ছত়া ত়াদদযদক 

ত়ায়া খ়ান়া খ়ায়়াত। ইজিয়়া আভযীদদয ি়াজরভ শুয়া ছখ়াদন প়ায়়াজযাং কযজ র। 

ত়াদদয ফ়াইদক ীদ কদয ছদয়়া র, এক গবযফতী ভজর়া জ র, ত়ায ছি 

প়ােঁড়া র ত়ায ছদিয ফ়াে়া ছফয কদয িফ়াই কদয জদর । 

ছ ভুরভ়াদনয়া! আি ইর়াভ এভন দুফযর দয়দ , আি ইর়াভ এত অভ়াজনত 

দয়দ  ছম, উম্মদত ছভ়া়াম্ম়াজদয়়া দনুীয়়াদত আ়ায আদগই ত়াদক ভৃতুযয যয়়ান়া 

জদদয় ছদয়়া য়। ক়ার মযন্ত আভ়াদদয িীফন যজক্ষত জ র। আভ়াদদয ইজ্জত আফরু 

াংযজক্ষত জ র। আভয়াদত়া ক়াদপযদদয ইজ্জদতয াংযক্ষণ কযত়াভ। আয আি 

গবযফতী ভ়াদয়দদয ছি প়ােঁড়া য় শুধু আভ়াদদয অরত়ায ক়াযদণ। আভ়াদদয 

ক়াুরুলত়ায ক়াযদণ। 

দজুনয়়ায ছন়ায় উম্মত্তয়া! কতজদন মযন্ত ছন়াি গুদন গুদন ়াগর দত থ়াকদফ? 

ফদর দ়া, এই ক়াদপযয়া ছত়াভ়াদদযদক জক জদদয়দ ? ভুরভ়ানদদযদক জক জদদয়দ ? 

়াজন্ত ়াজন্ত কদয জচৎক়াযক়াযীয়া! আভ়াদদয উয ছত়া ফ ভয় মভ চ়া়াদন়া দি। 

আভ়াদদয জফত্র িন্মবূজভদক দ'ুিুকদয়া কয়া দয়দ । আি ত়ায জফরুদে লডমন্ত্র 

কয়া দি। আি  'য' এয কভযুজচদত জরখ়া দয়দ  ়াজকস্ত়ানদক আভয়া 

আত্ব়াৎ কযফ, ়াজকস্ত়ানদক আভয়া ধ্বাং কদয  ়াডফ। ভুরভ়াদনয়া তফ়া কয 

ক়াুরুলত়া ছথদক, তফ়া কয ভ়াদরয ভু়ািত ছথদক, তফ়া কয ভুন়াদপকী 

ছথদক, মজদ ছত়াভয়া তফ়া ন়া কদয থ়াক ত়া দর ছত়া ছত়াভয়া জনজক্ষপ্ত দফ 

ইজত়াদয আস্ত়াকুদড। 

ফনু্ধয়া আভ়ায! আজভ আন়াদদযদক স্পষ্ট ব়াদফ ফরদত চ়াই, এদদদয ছপ়ািত 

আভ়াদদয উয য়়াজিফ। ক়াশ্মীযদক স্ব়াধীন কয়া আভ়াদদয উয পযি। ছম 

বূজভদত আি়ান দয় থ়াদক ব়াইদয়য়া আভ়ায ছই বূজভদত ক়াদপযদদয ফ়াদ়াীয 

ক্ষভত়া ছদয়়া ম়ায় ন়া আভ়াদদয এক ফুিুগয স্বদে ছদদখন, মখন ়াজকস্ত়ান দ'ুিুকদয়া 

কয়া র, তখন হুিুয (ঃ) খুফ ক়ােঁদদ ন, এ িনয ছম, একি়া য়াষ্ট্র ম়া ইর়াদভয 

ন়াদভ ৃথক দয়জ র, ছি়াদক আফ়ায িুকদয়া কয়া র ়াজকস্ত়াদন থ়াক়াক়ারীন 

়াজকস্ত়াদনয ভতযফ়া ছত়াভ়াদদয ফুদঝ আদ ন়া মজদ ইজিয়়ায ছক়ান ছিদর ম়া 

ত়াদর ়াজকস্ত়ানদক এক জফত্র ি়ান্ন়াদতয ভত ভদন দফ। ছমখ়াদন ঈভ়াদনয 

পল্গুধ়ায়া, ছমখ়াদন ইর়াভ আদ , ছমখ়াদন দীন আদ , ছমখ়াদন জি়াদ আদ , 
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ছমখ়াদন ছপ্রযণ়া আদ । গুজি কদয়ক ভ়ানুল অৎ য়়ায পদর ুদয়া ভুরক্ অৎ 

দয় ম়ায় ন়া। ভদীন়াদত  আব্দুল্ল়া ইফদন উফ়াই-এয ভত ছভ়ান়াদপক থ়াকদত়া। 

 জন্দুয়া! ছত়াভয়া ছিদন য়াখ, ়াজকস্ত়ান আভ়াদদয ক়াদ  এক জফত্র ভজিদদয 

ভত। আভয়া এই ভজজিদদয াংযক্ষদনয িনয আভ়াদদয প্র়াণ জফিযন জদদত 

কুি়াদফ়াধ কযফ ন়া। আভ়াদদয এই বূজভয জদদক ফ়ােঁক়া ছচ়াদখ ম়ায়া ত়াক়ায় ত়াদদয ছক 

আজভ ফরফ, ছত়াভ়াদদয ছচ়াখ উদড ছপর়া দফ। এই জফত্র বূজভদক ্নয়াে কয়া 

দফ। ক়াশ্মীযদক ত়ায অন্তবূযক্ত কয়া দফ ইন়াআল্ল়া। আি খ়ায়ফয ছথদক কয়াজচ 

মযন্ত, ছ জদয়়া ছথদক জনদয় আদভজযক়া মযন্ত আনন্দ উল্ল়া কয়া দি, এক 

ভুরভ়ান ভুজক্ত ছদয়দ  ফদর। মখন ক়াশ্মীদযয এক ছক়াজি ভুরভ়ান স্ব়াধীন দফ, 

তখন ছকভন আনন্দ কয়া দফ। এই আনন্দ অজত ত্বয কয়া দফ ইন়াআল্ল়া। 

ইজিয়়া তুজভ আভ়াদদয প্রজতদফী, আভয়া চ়াই তুজভ জনয়াদদ থ়াক, জকন্তু ছত়াভ়াদক 

ছত়াভ়ায অতয়াচ়ায ফন্ধ কযদতই দফ। ছম যক়ায ফ়াজনীয অতয়াচ়াদযয স্টীভ 

ছয়ার়ায ক়াশ্মীদযয জফত্র ভ়াজিদত চ়ার়াদন়া দি, তুজভ মজদ ত়া ফন্ধ ন়া কয, ত়াদর 

আভ়াদদয ়াভদন ভ়ায়়া ক়ান্ন়া ছদজখন়া। আভয়া ইদিয আঘ়াদতয িয়়াফ ়াথয 

জদদয় ছদয়়ায ভত এক ি়াতী। আভ়ায ক়াদ  ছখ়ানক়ায প্র়াক এদ ফরজ র। 

ছ ফরর, ক়াশ্মীদযয ভয়ায ভ়াধ়ান জক? আভয়া ছখ়াদন ডক ফ়াজনদয় ছদফ, 

ইস্কুর ফ়ান়াদফ়া, কদরি ফ়ান়াদফ়া, ইউজনবীজযজি ফ়াজনদয় ছদফ, আভয়া এখ়াদন ঝণয়া 

প্রফ়াজত কদয ছদফ। আজভ িয়়াদফ ফরর়াভ, আভয়া ভুরভ়ান, আভয়া জবখ়াজয 

নই। এই ়াজথযফ ়াভগ্রী জদদয় ছত়া দুজনয়়ায ়া চ়াি়া ছগ়ার়াভদদয ন্তুষ্ট কয়া ম়ায়। 

এইগুদর়া জদদয় ছফয়া ছভদয়দদযদক ন্তুষ্ট কয়া ছমদত ়াদয। আভয়া ছত়া ঐ ি়াজত 

ম়ায়া প্রজতদ়াধ ছনয়়া  ়াড়া স্বজস্থয জনশ্ব়া ছনয় ন়া। আভয়া ছত়া ঐ ি়াজত ম়ায়া 

জনদিদদয ইজ্জদতয দ়া কজয ন়া। আভ়াদদয ছম যদক্তয ছপ়ােঁি়া ফ়াদন়া য় আভয়া 

ত়ায প্রজতদ়াধ জনদয়ই থ়াজক। আভ়াদদয ছম ম্ম়ান আভ়াদদয ছথদক জ জনদয় ছনয়়া 

য় আভয়া ুদয়া দুজনয়়ায ফ়াদ়াী জ জনদয় জনদয় ত়াদদযদক ছফ ইজ্জত কযদত ি়াজন। 

আভ়াদদয ইজ্জদতয ়াদথ থ়াকদত দ়া, আভয়া ছত়াভ়াদদয ইজ্জদতয ়াদথ থ়াকদত 

ছদফ। আভ়াদদযদক ়াজন্ত  জনয়াত্ত়ায ়াদথ থ়াকদত দ়া আভয়া ছত়াভ়াদদয 

জনয়াত্ত়ায গয়ায়াজন্ট ছদফ। জকন্তু মজদ আভ়াদদয জদদক বুর দদক্ষ ন়া আয এ 
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ধ়াযণ়া কযদত থ়াক ছম, ডক ফ়াজনদয় ছদয়়ায প্রদর়াবন ছদখ়াদর ক়াি দয় ম়াদফ 

ত়াদর ছত়াভয়া আভকদদয স্বদগয ফ়া কয । 

আভ়ায ভুরভ়ান ব়াইদয়য়া! আজভ ছল কথ়া ফদর জদজি। ম়ায়া আভ়ায কথ়াদক 

উদয ছ েঁ ়ায়, ছত়াভ়াদদযদক ফরজ , ছত়াভয়া ভুরভ়ান। এ ছক়াযআন শুধ ু

আভ়ায িনযই নয়, ছত়াভ়াদদয িনয শুধু আভ়াদকই কফদয ছমদত দফ ন়া, 

ছত়াভ়াদয ছমদত দফ। আজভ মজদ ৬ ফ য মযন্ত জনদিয ফৃে ফ়াফ়া ভ়াদক ছ দড 

ছমদত ়াজয, ত়া দর ছম জিম্ম়াদ়াযী আভ়ায, ছ জিম্ম়াদ়াযী ছত়াভ়াদদয। এ িনয 

ছত়াভয়া জরখ, ব়ারকথ়া, জকন্তু আজভ ম়া ফরজ  ছত়াভ়াদদয ফরজ , উজস্থতদদয  

ফরজ , জি়াদ পযি। আি ইজিয়়া ক়াশ্মীদযয ভদধয অনুপ্রদফ কয়ায য ছমদতু 

ক়াশ্মীয ়াজকস্ত়াদনয অাং ছদতু ়াজকস্ত়াদনয ভুভরভ়ানদদয উয জি়াদ পযি। 

ছমফযজক্ত জি়াদ পযি য়়ায দয  জি়াদ কযদফ ন়া অথফ়া ভিু়াজদদদয ছক 

়া়াময ়ানুবূজত কযদফন়া আল্ল়া ত়াদক ভৃতুযয আদগ ছক়ান বয়়ানক জফদদ 

আক্র়ান্ত কযদফন। এ র হুিুয (ঃ) এয বজফলযদ্ব়ানী৷ ছম ফযজক্ত জি়াদ পযি 

য়়ায দয জি়াদ কযদফ ন়া ছ ভুন়াদপজকয এক ়াখ়ায উয ভ়ায়া ম়াদফ। 

(ভুজরভ যীপ) 

ভুরভ়ান ব়াইদয়য়া! কফযদত়া ছখ়াদ়াই দয় জগদয়দ । ভতৃুযয ভয়দত়া জনধয়াজযত দয়ই 

আদ । আি এই জফ়ার িনদগ়াজি এখ়াদন ফ়া, ক়ার দত ়াদয ফ়াই কফদযয 

অন্ধক়ায কু যীয ফ়াজন্দ়া। এখ়াদন অনয এক ছেণী ফ়া থ়াকদফ। আজভ ছত়াভ়াদদয 

ফরফ, আল্ল়া ছক ন্তুষ্ট কদয ন়া। ভিরভু ভুরভ়ানদদয ়া়াময কয। জনদিদদয 

দকি উি়াড কদয দ়া। জি়াদদয িনয জনদিদদয ঈভ়ান  জদরদক উদন্ম়াজচত 

কয। জি়াদদয িনয স্ত্র দয় ম়া। ইজিয়়া ছক ফদর দ়া মজদ তুজভ অতয়াচ়াদযয 

স্ট্রীভদয়ার়ায ফন্ধ ন়া কয, ত়াদর ছত়াভ়াদদয অাংক়াযদক ধুদর়ায় জভজদয় ছদয়়া দফ। 

মখনই ়াথীয়া আভ়াদক ছির ছথদক ভুক্ত কয়ায জচন্ত়া কদযজ র তখনই ভ়ানুল 

ফর়াফজর কযজ র ছম, এদত ছত়া িীফদনয হুভজক আদ । আজভ ফরর়াভ আভ়াদদয 

িীফদনয ছক়ান হুভজক ছনই। ছক়ান আাংক়া ছনই। এ িনযই ছম, জমজন িীফন 

জদদয়দ ন, এই িীফনদক ত়ায ক়াদ  ছমদতই দফ। ভদন ছযখ, ছত়াভয়া ছম ভৃতুযদক 

ফদচ' ফড ়াজস্ত ভদন কয  ছ ভৃতুযদত আভ়াদদয ক়াদ  ফদচ" ছ ব়াদগযয। 

আভ়াদক ফর়া র জফভ়ান জ নত়াই দয়দ । এদত য়দত়া আন়ায িীফদনয উয 
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়াভর়া আদত ়াদয। আজভ ফরর়াভ জফভ়ান জচন্ত়াই য়়ায ক়াযদন মজদ আভ়াদক 

তয়া কয়া য় ত়াদর আজভ জফভ়ান জ ন্ত়াই ক়াযীদদয ়াি়ায শুকজযয়়া আদ়ায় কযফ 

ছম, ছত়াভয়া ছত়া আভ়াদক আভ়ায প্রকৃত ভ়াজরদকয ক়াদ  ছ েঁ ়ায য়াস্ত়া ি কদয 

জদদয় । ছত়াভয়া আভ়াদক ভৃতুযয বয় ছদখ়াি। আজভদত়া জদদনয ভদধয অাংখয জজ্দ়া 

কদয আল্ল়ায ক়াদ  ছ েঁদ  থ়াজক। ছম যফদক আভয়া জজ্দ়া কজয ছ যদফয ক়াদ  

ছমদত আভয়া বয়়াফ? ছত়াভয়া ম়াদক এক ফ়ায নভস্ক়ায দ়া ত়ায ক়াদ  ছমদত বয় 

়ান়া, আভয়া ফযক্ষন, কখন রুকুয ভদধয ত়ায ়াভদন, আফ়ায কখন জজ্দ়ায 

ভদধয ত়ায ়াভদন, আভয়া ছত়া জদনয়াতই ত়ায ক়াদ  এই ছদ়ায়়াই কদয থ়াজক ছম, ছ 

আভ়ায 'যয়়াযজদগ়ায' আভ়ায িীফন ছত়াভ়ায য়াস্ত়ায় কফুর কদয ন়া। আভ়াদক 

ম়ায়া ভৃতুযয বয় ছদখ়াি আভ়াদদয মখন ভৃতুয আদ ছত়া উ়া ভৃতুয নয়, উ়াদত়া 

প্রকৃত জিদন্দগী৷ মখন ীদ দজুনয়়া ছথদক জফদ়ায় ছনয় আভ়াদনয ভদধয খুজয ফনয়া 

ফদয় ম়ায়৷ আভ়াদন জফদয়য ়াি ়াি যফ দড ম়ায়। হুদযয়া প্রথভ আক়াদ ছনদভ 

আদ। ীদদক ছদখদত থ়াদক, ফরদত থ়াদক ছম, তুজভ কখন উদয আদফ? 

ছফদস্ত ছথদক ক়াড আন়া য়। ুগজন্ধ আন়া য়। মজদ আভ়াদদয এভন ভউত এদ 

ম়ায় ত়াদর এয ছচয় ছ ব়াগয আয জক দত ়াদয। 

আভ়ায নদি়ায়়ান ব়াইদয়য়া! ়া়াদ়াদতয ভৃতুযয ছচদয় ছ ব়াদগযয আয জক দত 

়াদয? জক ুই দত ়াদয ন়া। এ িনয ভুরভ়ানদদয আল্ল়াদক ়াক্ষী ছযদখ 

জি়াদদয দ়ায়়াত জদজি। ম্ম়ান  আত্মদগ যদফয য়াস্ত়ায দ়ায়়াত জদজি, এভন 

এক য়াস্ত়ায দ়ায়়াত জদজি, ছম য়াস্ত়ায দ়ায়়াত আল্ল়া ত়ায়়ার়া ়াদড চ়ায 

আয়়াদতয ভ়াধযদভ আভ়ান ছথদকই জদদয়দ ন। এভন এক য়াস্ত়ায দ়ায়়াত জদজি ছম 

য়াস্ত়ায় হুিুয (ঃ) স্বয়াং ়াত়া ফ়ায ছফজযদয়দ ন। এভন এক য়াস্ত়ায দ়ায়়াত 

জদজি ম়াদত ি়ান্ন়াত অজিযত য়। ম়ায ভদধয ুখ ়াজন্ত অজিযত য়। মদ্দ়ায়া ভ়ানুল 

ছগ়ার়াভীয জিিয জ ন্ন জবন্ন কদয ছপদর। ভুরভ়ান ব়াইদয়য়া জি়াদ কযদফ জক? 

কযদফ ন়া? ইজিয়়ায জফরুদে রডদফ জক? রডদফ ন়া? জি়াদ কযদত ম়াদফ ন়া ছত়া 

এখ়াদন এদ যদকি ডদফ। আয জি়াদ কযদত ম়াদফ ছত়া ক়াদয়া যদকদিয ভুখ এ 

জদদক আদত ়াযদফ ন়া। জি়াদ কযদত ম়াদফ ন়া ছত়া ইজিয়়া ়াজকস্ত়ানদক গ্র়া 

কয়ায প্ল্য়ান কদয ফদ আদ । ছত়াভয়া মজদ প্রস্তুত  ত়াদর ইজিয়়া ত়ায ইজিয়়া 

 ়াডদত প্রস্তুত দফ ইন়াআল্ল়া। এ িনয ছম, জন্দু ছফজনয়়াদদয িীফন জপ্রয়, আয 

ভুরভ়ানদদয ঈভ়ান জপ্রয় দয় থ়াদক। ছত়াভয়া প্রস্তুত জকন়া? ক়াশ্মীয ম়ায়়ায িনয। 
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আল্ল়াদক ছধ়ােঁক়া ছত়া জদি ন়া? ভউতদক ছত়া বয় ়াদফ ন়া? গুজরদক ছত়া বয় 

কযদফ ন়া? জিজিয এফাং ়াত কড়াদক বয় ছত়া কযদফ ন়া? ক়াুরুলত়া ছত়া ছদখ়াদফ 

ন়া? জন্দু ছফজনয়়াদদযদক জ  ছত়া ছদখ়াদফ ন়া? যক্ত জদদত বয় ছত়া ়াদফ ন়া? মখন 

ছত়াভয়া যক্ত জদদত ঘ়াফড়াদফ ন়া তখন আল্ল়া ছত়াভ়াদদয যক্ত ছথদক জভদক 

আন্বদযয ভত ুগজন্ধ  ড়াদফন। আয এ ুগজন্ধ ছমখ়াদন ম়াদফ ছখ়াদনই ছগ়ার়াভীয 

জিজিয জ ন্ন জবন্ন দফ। আয ছক়াযআদনয আক়াভ ফ়াস্তফ়াজয়ত দত থ়াকদফ 

ইন়াআল্ল়া। 
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ভ়াঃ ভ়া ঊদ আি়ায ়াদদফয ভজুক্তয য জফত্র ঈদুর জপতদযয (১৪২০ জঃ) 

জদদন ঈদদয ন়াভ়াদময আদগ ঈদগ়াদ এই ব়ালণ ছদন। 

 هحمده و هصلي على زسىله الكسيم

আভ়ায ম্ম়াজনত ভুজরভ ব়াইদয়য়া! আি জফত্র ঈদদয জদন। ভগ্র ভুজরভ জফদশ্ব 

ভুরভ়ান ঈদদয আনন্দ উৎম়ান কযদ  ইর়াভ আভ়াদদযদক এ ভদভয অনভুজত 

জদদয়দ  ছম, আভয়া এ জদদন খুী কযফ। জকন্তু আি খুীয দুয়়ায ফন্ধ কয়ায লডমন্ত্র 

কয়া দি। 

আি ঈদদয জদন, জকন্তু ছচচজনয়়ায ভুরভ়ানদদয উয কী জনভযভ অতয়াচ়ায দি। এ 

জদদন ি়াজরভয়া ত়াদদয উয ছফ়াজম্বাং কয়া ফন্ধ কদযজন, আি আভ়াদদয ছ দর 

ছভদয় গুদর়া নতনু ক়াড দয ছযদখদ , জকন্তু ছচচজনয়়ায ভুরভ়ান আি নতনু 

ক়াড য়া ছথদক ফজিত। আভ়াদদয ছভদয় গুদর়াদত়া ম়ায ম়ায ঘদয আনন্দ কযদ , 

জকন্তু ছচচজনয়়ায ভুরভ়ান ছভদয়য়া আি  এ ফয়া়াদয আাংক়ায় আদ  ছম, ি়ান়া 

ছনই ছক়ান্  ছফ়াভ, আয ছক়ান যদকি এদ আভ়াদদয উয দড। 

ভুরভ়ান ব়াইদয়য়া! আি ঈদদয খুী ছ ভয়ই জয্ণয দফ মখন ক়াশ্মীয 

ইজিয়়ায িফয দখর ছথদক ভকু্ত দফ। আি ছত়া আভয়া জনয়াত্ত়ায ়াদথ ঈদ কদয 

ম়াজি, জকন্তু আভ়াদদয ক়াশ্মীদযয ভুরভ়ানয়া আি  ফন্দুক  ফুদিয নীদচ ঈদ 

ম়াদন ফ়াধয। আয ত়াদদয উয ছম অতয়াচ়ায  জনময়াতন চ়ার়াদন়া দি, ম়াদত 

ভ়ানফত়ায ভ়াথ়া রজ্জ়ায় ছি দয় ম়ায়। আভ়াদদয িনয ঈদদয আনন্দ কয়া এ িনয 

ভুজকর ছম, আভ়াদদয ভজিদদ আক্ব়া ইয়়াহুদীয দখদর।  

আভ়াদদয িনয ঈদদয আনন্দ কয়া এ িনয ভুজকর ছম, ভুরভ়ান ঐ য়াস্ত়ায় চর়া 

ছ দড জদদয়দ , ছম য়াস্ত়ায় চরদর ত়াদদয ইজ্জত জভরদত়া. ত়াদদয ম্ম়ান জভরদত়া, 

ত়াদদয দজুনয়়ায ফুদক ়াজন্ত আয জনয়াত্ত়া প্রজতি়ায ুদম়াগ জভরদত়া, ত়াদদয 

দুজনয়়ায ভদধয আল্ল়ায দীন জফিয়ী কয়ায ুদম়াগ জভরদত়া। 

আভ়াদদয জপ্রয়নফী িযত ভু়াম্মদ (ঃ) ঈদদয জদদন ইয়়াতীভ জশুদদয ছখয়়ার 

য়াখদতন। জকন্তু আি আভ়াদদয ক়াদ  ইয়়াতীভদদয াংখয়া এত ছফী ছম, উম্মত 

ুদয়া য়য়ান  ছদয়ান। দুজনয়়ায ছম ছক়ান প্র়াদন্ত জনজভযত যদকি এফাং ছফ়াভ়া 
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আভ়াদদয ইয়়াতীভদদয এ াংখয়াদক আদয়া ফ়াজডদয় জদদি। আভ়াদদয জফধফ়াদদয 

াংখয়াদক আদয়া জদ্বগুন কদয জদদি। ভজিদদ আক্ব়া আভ়াদদয ক়াদ  জচৎক়ায 

জদদয় জদদয় জিদে কযদ  ছম, ছত়াভয়া ছত়া ঈদ উৎম়ান কয , জকন্তু আভ়ায ঈদ 

ছক়ান জদন দফ? ভুরভ়ান জশুয়া আভ়াদদয ক়াদ  জিদে কযদ  ছম, আভয়া জক 

এ উম্মদতয অতযবূক্ত নই? আভয়া জক এ উম্মদতয ভ়া, আয ছফ়ান নই? 

ঈদদয আনদন্দ ভত্তয়া! আি এ ভস্ত ভুরভ়ানদদয ়াভ়ানয স্ভযণ কয, ছত়াভ়াদদয 

ঐ ভস্ত ব়াইদদয স্ভযণ কয, ম়ায়া অতয়াচ়াদয অতয়াচ়াদয িিযজযত! ম়ায়া দুভদনয 

জিন্দ়ান খ়ান়ায অন্ধক়ায কু যীদত ফন্দী, আয ত়াদদয উয অতয়াচ়াদযয ষ্ট্রীভদয়ার়ায 

চ়ার়াদন়া দি, আয ছিদরয অন্ধক়ায কু যীদত ত়াদদয ়াদথ এভন ফযফ়ায কয়া 

দি, ম়া ছক়ান ভ়ানুদলয ়াদথ কয়া ম়ায় ন়া। এভনজক ছক়ান ুস্থ ভজস্তষ্ক ভ়ানুল এভন 

আচযন শুদদয ়াদথ কয়ায জচন্ত়া কদয ন়া । 

আি, আভ়াদদয জপ্রয় নফী িযত ভু়াম্মদ (ঃ) ছক গ়াজর ছদয়়া দজুনয়়ায ফদচ' 

জপ্রয় স্বব়াদফ জযনত দয়দ । ছম চ়ায় নতুন নতুন ফই যচন়া কদয ছপদর। ছকউ 

ছকউ ছক়ায়াআদনয উয প্রশ্ন কদয ফদ। ছকউ ছকউ হুিুয (ঃ) এয উয প্রদশ্নয 

ফ়ান জনদক্ষ কদয। দুজনয়়া এভন ছর়াকদদয জনয়াত্ত়া ছদয়়ায িনয প্রস্তুত। 

অথযৎ আি দুজনয়়ায ফুদক ছকউ মজদ ম্ম়ান ছদত চ়ায়, ত়াদর ত়াদক আভ়াদদয 

নফীদক গ়াজর জদদরই য় ত়াদক ম্ম়াদনয ়াজিযজপদকি জদদয় ছদয়়া য়। য়াুদর 

আকয়াভ (ঃ) এয জফত্র জফজফদদয ছক অফ়াদ জদদরই ম্ম়াজন য়়া ম়ায়। 

আভ়াদদয দীন, আভ়াদদয ইর়াভদক কি়াক্ষ কযদর ম্ম়াজন য়়া ম়ায়। 

ভুরভ়ানদদয ধ্বাং কয়ায লডমন্ত্র কযদরই ম্ম়াজন য়়া ম়ায়। 

আি এ জযজস্থজতদত মখন ভুরভ়ান বুদর জগদয়দ , ইর়াভ জক জিজন, ঈভ়ান জক 

জিজন, ইর়াজভ ি়াতীয়ত়া জক জিজন, ইর়াভী ভ্র়াতত্বদফ়াধ জক জিজন, তখন 

আভয়া ঈদ উৎফ কযজ । আভ়াদদয ঈদ ছত়া তখন ঈদ দফ, মখন ভুরভ়ান প্রকৃত 

ভুরভ়ান দয় ম়াদফ। ক়াদপয আভ়াদদয উয িুরুভ কয়ায আদগ ত ত ফ়ায 

জচন্ত়া কযদফ ছম, এয়া ছত়া এভন এক ি়াজত ম়ায়া জনদিদদয এক এক ছপ়ােঁি়া যদক্তয 

ভ্রয জদফ কদয ছযদখ জদদয়দ । 
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ভুরভ়ান ব়াইদয়য়া! আি আজভ এখ়াদন ছক়ান প্রচজরত ফয়়ান কয়ায িনয আজজন। 

ক়াদপযয়া আভ়াদদয ছক ছকন্দ্র জফন্দু ফ়াজনদয়দ । আভ়ায ভ়াথ়ায ভ্রয ছঘ়ালন়া কয়া 

দয়দ । আজভ ি়াজন ন়া, আজভ আন়াদদয ভ়াদঝ কতজদন থ়াকফ। জকন্তু ভুরভ়াদনয়া 

স্ভযণ য়াখ, আি দুজনয়়াদত কুত্ত়ায অজধক়ায জনদয় ছম কথ়া ফরদফ ছ িীজফত 

থ়াকদত ়াযদফ। জকন্তু ভুরভ়াদনয অজধক়ায জনদয় কথ়া ফরদনয়়ার়া িীজফত 

থ়াকদত ়াযদফ ন়া। আি দুজনয়়ায ভদধয জাংস্ম শুদদয অজধক়ায জনদয় কথ়া ফর়া 

ম়ায়। জকন্তু ইর়াদভয অজধক়ায জনদয় কথ়া ফর়া, ভুর়ানদদয অজধক়ায জনদয় কথ়া 

ফর়া এত ফড অয়াধ ছম, এ অয়াদধয য দুজনয়়াদত িীজফত থ়াক়ায অনুদভ়াদন 

ছদয়়া ম়ায় ন়া আভয়া এ জফত্র ভ়াজিদক ়াজন্ত  জনয়াত্ত়ায় বদয তুরজ র়াভ আি এ 

িজভন ছক আভ়াদদয উয াংকীণয কদয ছত়ার়া দি। 

আভ়াদদয জপ্রয় নফী (ঃ) ভুরভ়ানদদয িনয এক ুস্পষ্ট নীজতভ়ার়া ছযদখ 

জগদয়দ ন। ঐ নীজতভ়ার়া জক জ র? অতীদতয জদদক ত়াজকদয় ছদখুন। ঐ নীজতভ়ার়া এ 

জ র ছম, মখন এক ভুরভ়াদনয যদক্তয ভ়া আর়া এদর়া, হুিুদয আকয়াভ (ঃ) 

এক গ়াদ য নীদচ ফদরন, হুিুয (ঃ) এয ক়াদ  াংফ়াদ ছ েঁ র ছম, ভক্ক়ায 

ভুজযকয়া িযত ভ়ান গনী (য়াঃ) ছক ীদ কদয জদদয়দ  ফ়া িযত ভ়ান 

গনী (য়াঃ) ছক ছগ্রপ্ত়ায কদযদ . হুিুয (ঃ) ত়ায আ়াফদদয ফরদরন, এযকভ 

িীফদনয জক ভ্রয? মখন আভ়াদদয ভুরভ়ানদদয ি়ান াংযজক্ষত ন়া য়। এক 

গ়াদ য নীদচ ফদরন, ছচ়ায়া ভুফ়াযক ঈভ়ানী িমব়ায় যজক্তভ দয় উ জ র, আি 

দুজনয়়াফ়াজ ফদর, ছত়াভয়া খুনখ়ায়াফীয কথ়া ফর । ছভ রবী এফাং আদরভ দয় 

রড়াই এফাং ঝগড়ায কথ়া ফর । ছখ়াদ়ায ক ভ! আভয়া ়াজন্ত জপ্রয় ভ়ানুল, জকন্ত 

ছকউ মখন আভ়াদদয যক্ত জনদয় ছখর়া কদয, আভ়াদদয ইজ্জত জনদয় ছখর়া কদয 

তখন আভয়া যক্ত জ়াু তদর়ায়়ায দয় ম়াই, তখন আভয়া এভন ছফ়াম্  দয় ম়াই, 

ম়া ি়াদন ফ়াদভ ফজদদক জনদিয জক্তদক প্রভ়ান কদয ছদয়। আভ়াদদয নফী (ঃ) 

ফদ ছগদরন, ফ়াইয়়াত শুরু দয় ছগর। জকদয উয এ ফ়াইয়়াত? এ ফ়াইয়়াত 

ভদতয উয রয়়া দয়জ র। ছম, আভয়া ভদয ম়াফ, জকন্তু ভুরভ়াদনয যদক্তয 

জফজনভয় জনদয়ই  ়াডফ। ভুরভ়ানদদয ি়ান ভ্রযফ়ান, ভুরভ়ানদদয ইজ্জত ভ্রযফ়ান। 

ছচ দ্দ ়া়াফ়া ত়াদদয জপ্রয় নফীয ়াদথ এই িজভদনয ফদচ' ন্ম়ানী ফযজক্তয ়াদথ, 

আল্ল়ায য ফদচ' ফড ফযজক্তত্ব ়াদথ ভদতয উয ফ়াইয়়াত জনদিন। আি 
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ছক়াথ়ায় ফ়াইয়়াত গ্রনক়াজযয়া? ছচচজনয়়ায ভুরভ়ানদদয িফ়াই কয়া দি, আয 

ছত়াভ়াদদয ফ়াইয়়াত জকদয উয দি।  

ভুরভ়াদনয়া! আি এ জফ়ার বূখদিয ছমখ়াদনই ছখ়াড়া য়, ভুরভ়াদনয র়াই 

ছফয দয় আদ ছকন অনয ছক়ান ি়াজতয র়া ছফয য় ন়া? আি দুজনয়়াদত মজদ 

জফধভযী ছক়ান ছদদয ছর়াক অনযত্র ছক়াথ়ায় ছগ্রপ্ত়ায য় ত়া দর ত়ায ফ়াজনী 

ফিয়াদয চদর আদ আভ়াদদয ছত়া অাংখয ছগ্রপ্ত়ায দি, মফ়াই কয়া দি , 

ভৃতুযদি ছদয়়া দি, জকন্তু ত়াদদয ফয়া়াদয কথ়া ফর়ায ভত ছকউ ছনই। আভয়া 

ছত়া আি এর়াক়ায় এর়াক়ায় জফবক্ত দত চরজ । ছগ়াদত্র ছগ়াদত্র জফবক্ত দত 

চরজ । জফজবন্ন ভদত জফবক্ত দত চরজ । জি়াদদয কথ়া শুদন আভ়াদদয কজরি়া 

শুজকদয় ক়া  দয় ম়ায়, আভয়া মখন ভৃতুযদক বয় ছদত শুরু কযজ  ছত়া ফ জদক 

ছথদকই আভ়াদদয উয ভৃতুযয মভ চ়া়াদন়া দি। 

ছ আভ়ায ভুরভ়ান ব়াইদয়য়া! ছ ঈভ়ান দ়াদযয়া! আল্ল়া ত়ায়়ার়ায বয় জনদিদদয 

ভদধয ততযী কয। আি আভয়া ুন্দয ুন্দয ক়াড জযধ়ান কদয এখ়াদন ফদ 

আজ , আভ়াদদয ফ়াইদক ভযদত দফ। আল্ল়ায ক়াদ  জগদয় জক িফ়াফ ছদফ? 

জকয়়াভদতয জদন ক়াশ্মীদযয ছফ়ান দ়ােঁড়াদফ এফাং ফরদফ, ছ আল্ল়া! জন্দুয়া আভ়ায 

ইজ্জত রুদি জনদয়জ র আয ়াজকস্ত়ানীয়া জক ুই ফদরজন। ক়াশ্মীদযয জনস্প়া ফ়াে়ায়া 

দ়ােঁড়াদফ আয ফরদফ, ছ আল্ল়া! আভ়াদদয ়াদথ দজুনয়়ায জনকৃষ্টতভ িুরভ কয়া 

দয়জ র৷ জকন্তু ়াজকস্ত়াজনয়া বয় ়াজির ছম, ইজিয়়া আফ়ায আভ়াদদয উয ়াভর়া 

ন়া কদয ফদ। ঐ ফ়াে়া ম়াদক িন্ম গ্রন কয়ায আদগই ভ়াদয়য ছি ছথদক ছফয 

কদয িফ়াই কয়া র, জকয়়াভদতয জদন দ়ােঁড়াদফ আয ফরদফ ছ আল্ল়া! মখন নফী 

িীজফত জ দরন তখন ছকউ ছক়ান ভুরভ়ান ছক থ়াপ্পড মযন্ত ভ়াযদত ়াদযজন। আয 

আি আভ়াদদয ছক দুজনয়়াদত আ়ায আদগই ভৃতুযয যয়়ান়া জদদয় ছদয়়া য়। 

এ ়াজকস্ত়াজনয়া ম়ায়া ক়াশ্মীয ছক ়াযগ ফদর থ়াদক, ম়ায়া ক়াশ্মীয ছক জনদিদদয 

অাং ভদন কদয, ত়ায়া দ্দয ফদ আদ । ত়ায়া ত়াদদয ি়াফগুদর়াদত আড্ড়া ভ়াযদ । 

জনদিদদয ফ়াে়াগুদর়াদক ়ারদ । কপুয ছক জনদিদদয ঘদয আেয় জদদি। আি 

ফদর়া ছত়াঃ এই ক়াজপযয়া আভ়াদদয জক জদদয়দ ? আভ়াদদয ঘয ছথদক ত়ায়া 

ঈভ়াদনয ছদ রতদক ছফয কদয জদদয়দ । ত়ায়া আভ়াদদয ঘয ছথদক ছক়াযআন ছফয 

কদয ফ়াইদয  ুদড ভ়াযদ । ত়ায়া আভ়াদদয িফ়াই কযদ । আভ়াদদয ভ়াথ়া জদদয় ত়ায়া 
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পুিফর ছখরদ । আভ়াদদয ভজিদ গুদর়া জ জনদয় জনদি। জকন্তু ত়াদদয ়াদথ 

কথ়াফর়ায ভত ক়াউদক ছদখ়া ম়ায় ন়া। 

আি দুজনয়়ায কত য়াষ্ট্র এভন আদ , ছমখ়ানক়ায কদরই প্রজক্ষণ প্র়াপ্ত। জকন্ত 

আভ়াদদয ছত়া ছেজনাং জনদত বয় র়াদগ, ছম ছক়ান জদক ছথদক আভ়াদদয উয 

আদ এদ ন়া ম়ায়। এক ়াধ়াযণ ি়াদন়ায়়াদযয  ত়ায িীফদনয জচন্ত়া আয দযদ 

আদ । জকন্তু ভুরভ়াদনয ন়া ত়ায দীদনয িনয ছক়ান জচত্ত়া আয দযদ, ন়া ত়ায 

ঈভ়াদনয িনয ছক়ান জপজকয আদ । জি়াদদ জগদয় ভৃতুয আদ ন়া। মজদ জি়াদদ জগদয় 

ভৃতুয আদত়া ত়াদর আজভ আন়াদদয ়াভদন আদত ়াযত়াভ ন়া। ন়া 

আপগ়াজনস্ত়াদন রুদদয গুজর আভ়াদক ভদয়য আদগ ভ়াযদত ছদযদ , ন়া 

কভুযজনষ্টদদয ছফ়াজম্বাং আভ়াদক ধ্বাং কযদত ছদযদ , ন়া ইজিয়়ায ছিদর  য় ফ য 

ধদয ত়ায ভস্ত ফ়াজনী একজত্রত দয় আভ়াদক ছল কযদত ছদযদ । মখন ভৃতুযয 

ভয় আদ তখন ত়া অির দয় থ়াদক, আয মখন ভৃতুয আদন়া ছকউ তখন এ 

ভৃতুযদক ছিদন আনদত ়াদয ন়া। ছম ভয় আল্ল়ায ক়াদ  থ়াক়ায কথ়া ত়াদত 

দুজনয়়াদত ছকউ থ়াকদত ়াযদফ ন়া। ভুরভ়াদনয়া! আভয়া ছকন বয় ়াফ?ছকন 

ছ দন িদফ়া? আপদ়া য়, মখন ক়াযগীদর মুে চরজ র তখন ুদয়া ইজিয়়া 

়াজকস্ত়াদনয জফরুদে মুে কয়ায িনয প্রস্তুত জ র। জন্দু ছফজনয়়াদদয ছত়া মুে েজত 

ি়ান়া ন়াই জকন্তু ত়ায়া অদস্ত্রয ব়াি়ায উি়াড কদয জদজির। মখন ়াজকস্ত়াদনয 

ভুরভ়ান জি়াদদয ন়াভ জনদত বয় ়ায়, ছম আফ়ায আভ়াদক ছকউ ন্ত্র়াী ফদর 

ন়া ছপদর। 

এ জি়াদ উ়াই ম়ায িনয আল্ল়া অাংখয আয়়াত এফাং ্য়া অফতীণয কদযদ ন। এ 

জি়াদ উ়াই ম়া ইজ্জদতয জচহ্ন জকন্তু জি়াদ ছ দড ছদয়়ায় আভয়া দুজনয়়াদত 

র়াজিত, অফদজরত, অভ়াজনত। আি আজভ এ ঈদগ়াদ ভুরভ়ানদদযদক এক 

দ়ায়়াত জদজি আয ক়াদপযদদয একজি কথ়া ফরজ । আল্ল়া ত়ায়়ার়া স্বীয় 

অনুগ্রদ  য় ফ য চজি জদদনয অজবপ্ত ফন্দী িীফদনয য আভ়াদক ভজুক্ত 

জদদয়দ ন। র়ার কৃষ্ণ আদব়ানী এফাং ত়ায ফড ফড চ়াভুি়ায়া ফরজ র, আভয়া এ 

ফযজক্তদক  ়াডফ ন়া, আয ফরজ র ইজিয়়াদত ত়ায দ়াপন দফ। আভ়ায আল্ল়া 

ত়াদদয কভদক চূণয-জফচূণয কদযদ ন, আভ়ায আল্ল়া ত়াদদয কর জক্তদক ধ্বাং 

কদযদ ন। এফাং আভ়াদক এ কথ়া ফর়ায ুদম়াগ জদদয়দ ন। ইজিয়়ায ভ়াজিদত আভ়ায 
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দ়াপদনয ফযফস্থ়া জ র ন়া। আজভ এখ়াদন এদ ছগজ । আজভদত়া খ়াদনই দ়াপন ফ 

ছমখ়াদন আভ়ায যফ চ়াইদফন। জকন্তু মজদ ইজিয়়া ক়াশ্মীদয ত়ায এভন শ্মল়ান ঘ়াি 

ফ়াজনদয়  ়ািদফ়া, ছমখ়াদন ইজিয়়ায ভস্ত র়া  জচত়াদক জ্ব়াজরদয় ুজডদয় বম ক কদয 

ছদদফ। আভয়া অদনক অতয়াচ়ায য কযজ । 

আভ়ায ভুরভ়ান ব়াইদয়য়া! আজভ আল্ল়াদক ়াক্ষী ছযদখ ফরজ , ছম আল্ল়ায ়াদত 

এ ্ময, জমজন এ ্মযদক মখন চ়ান ছফয কদয আদনন, ম়ায ়াদত এ আভ়ান, ম়ায 

়াদত এ িভীন, ছ আল্ল়া আভ়াদদয। ছ আল্ল়া এ ক়াদপযদদয নয় 

 بإن هللا مىلى الرين أمنىا و إن الكافسين ال مىلى لهم

আল্ল়া ঈভ়ানদ়াযদদয ভ়ার়া ফ়া অজবব়াফক। আয ক়াদপযদদয ছক়ান ভ়ার়া ফ়া 

অজবব়াফক ছনই। 

ছত়াভয়া এিভ ছফ়াভ ফ়াজনদয় , জকন্তু আভ়ায নফীয এক এক উম্মত ছত়াভ়াদদয এিভ 

ছফ়াভ ছথদক ছফী জক্ত়াজর। ছত়াভয়া ়াইদর়াদিন ছফ়াভ ফ়াজনদয় , জকন্তু আভ়ায 

নফীয এক এক িন উম্মত ছত়াভ়াদদয ়াইদর়ািন ছফ়াভ ছথদক ছফী জক্ত়াজর। 

এ িনয ছম, ছত়াভয়া ভৃতুয ছক বয় ়া আয আভয়া ভৃতুযয ়াদথ রড়াই কজয 

ছত়াভয়া ভৃতুয ছথদক ়ার়া আয আভয়া ভৃতুযদক আজরেন কজয। ছত়াভয়া ভৃতুযদত 

ঘ়াফদড ম়া আয ভৃতযই আভ়াদদয ক়াভয। ছত়াভ়াদদয ক়াদ  ভৃতুয জতক্ত ভদন য়, 

আল্ল়ায কভ! ভৃতুয আভ়াদদয ক়াদ  ভধুযদচ' জভজষ্ট ভদন য়। 

 ইজিয়়া য়়ার়ায়া! আজভ ছত়াভ়াদদয ফরদত চ়াই, ছয়াি, ছয়াি ়াজকস্ত়ান ছক 

মদভয বয় ছদখ়াদন়া ফন্ধ কদয দ়া। আল্ল়া ত়ায়়ার়া আভ়াদক এখ়াদন ়াজ দয়দ ন! 

মজদ ছত়াভয়া আভ়াদদয জপ্রয় িন্মবূজভয জদদক ফ়ােঁক়া ছচ়াদখ ত়াক়া ত়াদর আজভ ফয 

প্রথভ আভ়ায ়াদথ ়ােঁচ র়াখ ভুি়াজদ জনদয় ইজিয়়াদত েুদক ডফ। ়ােঁচ র়াখ ছত়া 

প্র়াথজভক াংখয়া, আভ়ায ক়াদ  ়ােঁচ র়াদখয ছফজ ভিু়াজদ আর়াভদুজরল্ল়া ভিদু 

আদ । 

আভ়ায ভ়াদয়য়া আভ়াদক ত়াদদয ফ়াে়া জদদি আয ফরদ , ত়াদক ভু়াম্মদ জফন 

ক়াদভ ফ়ান়াদফন, ত়াদক ছক়ান ইাংদযদিয ্ি়াযী ফ়ান়াদফন ন়া। আভ়ায ছফ়াদনয়া 

ত়াদদয ব়াইদক আভ়ায ছ়াযদ কদয ফরদ , ত়াদক ইর়াদভয ভয়দ়াদনয গ়ািী 
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ফ়ান়াদফন, ত়াদক বীরু ক়াুরুল ফ়ান়াদফন ন়া। আভ়ায ফুদড়া ফুিগযয়া আভ়াদক ফরদ , 

আভ়াদদয দ়াজড ়াদ়া দয়দ । আভয়া আি ়াদত ফন্দুক জনদয় ভয়দ়াদন ঝ়ােঁজদয় 

ডদত প্রস্তুত। এিনয ছম, ়াদী যীদপ এদদ , ছম ফযজক্ত জি়াদদয িনয 

তদর়ায়়ায ়াদত জনদফ ছ ছমন আল্ল়ায ়াদত ফ়াইয়়াত জনর। আভয়া আল্ল়ায িনয 

জনদিদদয ়াত জদদত প্রস্তুত। 

মজদ আদব়ানী ফ়া অনয ছকউ এ ক়াুরুলত়া ছদখ়ায়, এফাং ়াজকস্ত়াদনয জদদক ফ়ােঁক়া 

ছচ়াদখ ত়াক়ায়, ছত়া ক়াফ়ায যদফয কভ ছখদয় ফরজ , আজভ আভ়াদদয 

ভুি়াজদদদযদক ়াদথ জনদয় ইজিয়়ায দয েুদক এভন জক ু কদয  ়াডফ ম়া 

ছত়াভ়াদদয ধ়াযন়ায  ফ়াইদয। আভয়া ়াজন্ত জপ্রয়, আভয়া আি মযন্ত ছক়ান 

ছফকুয ভ়ানুদলয উয ়াত তুজরজন। এভন ছক়ান িুরভ ম়া ছত়াভয়া কযজন। ছত়াভয়া 

মজদ এ ন্ত্র়া ফন্ধ ন়া কয আভয়া ইন়াআল্ল়া এ ন্ত্র়া ফন্ধ কদযই  ়াডফ। 

আন়ায়া আভ়ায াংগ জদদফন জকন়া? ছক ছক ততয়য়ায ছম, ছ আল্ল়া! আভয়া 

ছত়াভ়ায য়াস্ত়ায় িীফন জদদত প্রস্তুত৷ 

আি ভুরভ়াদনয ভদধয ফহু ভ়ানুল জি়াদদয ন়াভ শুদন ঘ়াফদড ম়ায়। আভয়া এ ভস্ত 

ব়াইদদয জি়াদ ফুঝ়াদফ়া। এ কথ়া ফুঝ়াদফ়া ছম, জি়াদদয য়াস্ত়া কত ম্ম়াজন। আি 

দুজনয়়ায ভদধয উন্নজতয িঙ্ক়া ফ়াি়াদন়া দি, ছক়ান উন্নজত দি ন়া। এই ছভ়াফ়াইর 

ছিজরদপ়ান, গ়াডী কজম্পউি়ায এফাং ইন্ট়াযদনি ছক উন্নজত ভদন কয ন়া। মতক্ষণ 

মযন্ত দীদন ইর়াদভয উন্নজত দফ ন়া ততক্ষন মযন্ত দুজনয়়ায ফ উন্নজতদক আভয়া 

দদজরত কজয। 

ভ়ানফত়ায দ়াগদযয়া! ছত়াভয়া একজফাং ত়াজব্দদত ইর়াভ এফাং ভুরভ়ানদদয 

ছক ধ্বাং কয়ায াংকল্প কয । জকন্তু আভয়া ছম ্দমযযয উদয় দত ছদখজ  ত়াদত 

ইর়াভ এফাং ভুরভ়ান  ়াড়া অনয ক়াদয়া িনয ম্ম়ান দজৃষ্ট ছগ়াচয দি ন়া। ুদয়া 

ইজিয়়া মখন নতনু ত়াব্দীয আগভদন উল্ল়াদ ভত্ত। ত়াদদয এদিজন্স গুদর়া ফরজ র 

একজফাং ত়াব্দীয ভদধয আভয়া ়াজকস্ত়ান ছক আত্ম়াৎ কযফ। জকন্তু জফাং 

ত়াব্দীয ছল জদন একত্রদ জিদম্বয ইজিয়়ায জনভযভ য়ািয় ঘদিদ । ত়াদদয এত 

জফ়ার ফ়াজনী থ়াক়া দত্ব আভ়াদক ফ়াধয দয় ভুজক্ত জদদত দয়দ । একজি জফভ়াদন 

কদয যয়াষ্ট্র ভন্ত্রী র়ার কৃষ্ণ আদব়ানী ক়ান্দ়া়ায জফভ়ান ফন্দদয এদ আভ়াদক ছ দড 

ছমদত দয়দ । 
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একজত্র ত়াজযদখয এ য়গ়াভ ইজিয়়া তুজভ স্ভযণ ছযখ। ইন়াআল্ল়া ছ জদন দ্দয 

নয় ছম জদন তজুভ ়াত ছি়াড কদয ফরদফ, ছত়াভ়াদদয ক়াশ্মীয ছত়াভ়াদদয ক়াদ  

জপজযদয় জনদয় ম়া। 

ছ ক়াশ্মীদযয ভুরভ়াদনযয়া! আজভ এ ভস্ত ভুরভ়ানদদয ক্ষ ছথদক ছত়াভ়াদদয 

ঈদ ছভ়াফ়াযক জদজি। ছ আভ়ায ক়াশ্মীদযয ভ়াদয়য়া! আভ়ায রজ্জ়া দি ঐ ভস্ত 

ভ়াদয়দদয প্রজত ম়াদদয ছ দরয়া ছিদর ফন্দী, ঐ ভস্ত ছফ়ানদদয প্রজত আভ়ায রজ্জ়া 

দি, ম়াদদয ব়াইদদয ছক িফ়াই কয়া দি। 

ক়াশ্মীদযয ভুরভ়াদনয়া! ছত়াভয়া ঘ়াফদড ছমন়া, ছত়াভ়াদদয আয়়াি প্রজতজি 

ভুরভ়াদনয ক়াদ  ছ েঁদ  ছদয়়া দি। ইন়াআল্ল়া অজত ত্বয একজদন আদফ 

ছম জদন আভয়া এফাং ছত়াভয়া এক ়াদথ ঈদদয ন়াভ়াি ডদফ়া। আয আভ়াদদয 

দুভন অভ়াজনত  র়াজিত দফ। 

 إن شاء هللا ثم إن شاء هللا

 و آخس دعىاها عن الحمد هلل

 زب العامليــــــــــــــــــــــــن
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